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 ةرظاْملا دعاوق د ِبرَجَتَو ءَةَقَسْأَملاَو قطَنلادْفَت ريكاوتْنم

 كيِلْأَت
 ٌِداَدْغَبلاروُصْنَم ا ذاتمألا

 يِعْفاَّشلا َيِميَقلارهاطَنبرِهاَقلادَرَع
 )ت5١5ؤه(

 ساند ةيقحت

 ٌبوٌرَعرَيَحم 3





 عباّرلا ٌرادصإلا ميركلا ئراقلل َمدقي نأ «رافسأ عورشم» رسب
 ذاتسألل (لّدجلا ملع يف رظنلا راّيِع) :عورشملا تارادصإ نم نيرشعلاو

 .(579 ت) يدادغبلا رهاقلا دبع روصنم ىبأ نّئفتملا

 ؛ هباب يف ٌليصأ داود موال رن يذلا - مّيقلا انباتك نإ

 همولع يف خذابلا «يرجهلا سماخلا نرقلا ملاعم نم ٍرثأ ىلع ءوضلا طّلسي
 رِهاَّزلا رصعلا كلذ مالعأ ىلإ فدعتلا نم ءاّرقلا نكِمُيو « ةيرظّنلا هفراعمو
 .هيف فيلأتلا جهانمو

 دافتسا ؛قئارط هيف ءاملعلل ناك ةيملع راوطأب ّرم لدجلا ملع َّنِإو

 طباوضو نيناوق هنم اوجرختساو ؛ءاهقفلاو نويوغللاو نوملكتملا :هنم
 ؛"هبابرأ ىلإ عوجرلا بجو ًاحالطصا لدجلا" ناك املو « تاحالطصاو

 ٠ [فرصتب 45/١ حلفم نبال هقفلا لوصأ]

 ةيخيراتلا ةئطوتلا :ب ترّيمت يتلا ةمّدقتملا تائيودّنلا نم انباتك َّنإو
 يعانٌصلا نوناقلاب ةيانعلاو « لمهملا نايبو هنم قّرفتملا عمجو « ملعلا اذهل

 هفلؤم هب ٌكلسو «هيف نيفلاخملا مامأ يدقّتلا سّقنلا روضحو ؛«هديرجتو

 يبأل َدِمُح دقو .باوبألا ميسقت نسُح عم «باعيتسالاو ةيلومّشلا كلاسم

 ؛ "هقفلا لوصأ يف يعِفاَّشلا مامإللو « ءاهقفلا ةقيرطل ٌةترصن" يدادغبلا روصنم
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 .رايعلا يف ٌرهاظلا ُرثَألا بفصولا اذهلو [008/7 ةيعفاشلا ءاهقفلا تاقبط]

 _ 5 ا 3 ع

 باتكلا فلؤمل ناوضرلاو ةمحّرلاو ةرفغملا ىلاعت هللا لاسن ؛اريخآو

 ايماو اوي ىلاعت هللا مهأزجف 2( باتكلا ليومت لّمحت نملو 50

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ( هتكرب مهيلع

 0 1١ سس
 رو
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 ١بيك ا يأ ايكيل

 ما امّدعب «هوفعو هللا ةمحر ىف َتنأو ؛ ”نملعلا لمعلا اذه يدْهأ

 !ارورسم هب اجهتبم كتايح يف لوألا ّلمعلا

 نم ًةقدَص كّلِصي نأ ايجار «يِناَثلا لّمعلا اذهب كيلإ مّدقتأ انأهف

 ىف ٌرِمتْست نأ ىلاعت هللا بّتك ىتلا «تانّسحلا نم ٌةنّسح وأ «تاقدّصلا

 ؛ همّركو هلْضَفِب « كتيرذو كئانبأ

 ابتاك ءركبلا كّنبا ىرت نأ كتايح يف ٌحمطت يبأ اي َتْنُك ْمكلف
 ! !اديفم افلؤُمو ةامكتو املاعو ءابيدأو

 غولب يف رُخأتلا ىلع موَّللا نم ائيش اهيف ٌسِحَأ يل َكئاملك تلاز الو
 !هوُفعو هتمحر ىلإ هللا كاّقوت ىتح كلذك َتْلْز امو «كدلو يف كيناَمأ

 يف ينم هوُجرت َتْنك امب ّيفأ ْنأ «يبأ اي كُّدِعُأ هللا نؤَعب ينإو

 نأ ,هيركو هللا لْضف يف اعياط ؛كقتامم دعب ولو قّقحتي ىتح ؛كتايح
 :هااصإلاو ريخلا نف ابنن ةايذلا يف فدو ناكآ نمني هفشور م

 !ريصنلا معنو ىلوملا مُعِن هنإ ؛ نيملاعلا ّبر دنع اعيمج يقّتَلن ىتح

 ال





 كرابو رّشي ٌبر

 نع فّشكلل لّقعلاب هيِداَمو «نايبلا همْلعُم «ناسنإلا قلاخ هلل دمحلا

 ان نالو فا هطنرت :اهنك نيذلاب هددت قامزلاو لال دعسألاب يتاققتلا

 ؛ نايعلاو ٌسحلا نع ٌباغ

 رب ىلإ هب نمآ ْنم هتنسب يداهلا هلوسر دمحم انديس ىلع هللا ىلصو

 ءاقتزالا َكلاّسمو «نمحّرلا ةدابع ليس هلؤقو هلْعِفو هتاّذب فّرعُملاو «نامألا

 «هبحصو هلآ ىلعو «ناوّلملا ماد ام هيلع ّلص مهّللاف ؛ناسحإلا بيار يف

 .نيدلا موي ىلإ اريثك اميلست ملسو

 .رشلإو

 اهثورومل ًةنِضاحلا يه تناك امل ءاهتركاذ ةايحب ًةيح ىقبت ممألا نِإف
 و

 يركف نوزخم نم هزئنتكت امو « تاقافخإو تاحاجن نم هلمحي امب « ىفاقثلا

 ناسنإلا ثوم ناك اذإف «ناسنإلل ةبسنلاب حوُرلاك ممألل ةبسنلاب ةركاذلاو

 اهشيمهت وأ ءاهلالحمضاو اهتّركاذ بارخب ممألا توم نإف ؛هحور نادقفب

 ءاهرضاح نع اهيضام عاطقنا ريغ رخآ اًئيش ممألا ٌتوم سيلف ءاهسالفإو

 ؛نايعلل ٌةرهاظ ناسنإلا ىف اهنأ ةتيملا هذه ىف ىهدألاو ءاهلئاوأب اهرخاوأ رْفكو
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 .ناينبلا اهنم ٌدهني ىتح اهب رعشت الف «نايرّسلا يف ةيفخ ممألا يف اهّنكلو

 رئاس يف اهُراثآو «نومّدقتملا اهُمالعأ ءةّمألا ةركاذ دمي ام ّمهأ نو

 ؛ةياورو ةباتك لوقنملا خيراتلا نش وهو « نينّسلا ربع ةمولعملا اهّمايأو « نونفلا

 ُرمألا درو امك ؛مهيلع اهب معنأ ىتلا هللا مايأب مهممأ ريكذت يف لسرلا ٌبأدو

 روُدلا لإ تملأ َنِم كلَمو َجْدَ 1 0 ٌلَقلو#م

 ٠[. :ميهاربإ] 4 رْوكَس راَبَص لكل تبل َكِلَد ىف تهل يأ مُهَركحَدَو

 هتّالتب َنومِلْسُملا ريأ يذلا ؛ ينآرقلا صَصَقلا مكلُذ «هيلع لدي اممو

 نينمؤملل ةيزكالا ةلّصلل ٌةيوقت «هتراّبعو هانعم يف هظفحب ىلاعت هللا لفكتو

 دوهشلاو يناميإلا دوجولا يف ةخساّرلا ةيعورشّملل اداّدمتْساو «نيقباّسلاب

 يراضحلا

 ءاهيلإ ّجحلا ضْرْفو « ةفرّشُملا ةبعكلا يف نيملشمل | ةلبق ديحوت ىرت الو

 ,ةيديحوتلا ةركاذلا هذه رارُمتْسا لْجأل الإ «نآرقلا ىف وف اهنع انّير صق ام عم

 :ملاغلا ىف اهب: نذوب الل ميهاربإ انيس اهقاعأ ىلا

 قْمُع يف لحد امدْنع الإ «حّججن اميف يبوروألا يركفلا وَما حّجن

 ريغ ؛ اقيرفتو اتيتشت اهدادُمإ ا

 يش املا وح نمور ز طز: قرع نيكل نع هير اذن: قيقا نان
 تاهبشلا .ثب- ىف- ءاميظع اغلبم كلذ ىف اوقليف' «ةيقارشتسالا كئاسازدلاب

 ةصاخو نيملسملا ىدل ةفرعملا رداصمو « خيراتلا يف اياضق ىلع تاللاكشإلاو
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 .ةنسلاو نآرقلا اهنم

 يف مويلا هشيعَت ام «تيتشتلاو قيزمتلا يف فّدهلا كلذ نع اديعب سيلو
 ىلإ ىمرت « تاسسؤمو صاخشأ اهءارو تاوعد نم ( ىمالسإلا انملاع

 نول ل: ةفرعلا حبلا ند .ةيمتنو ( ةقرشعلا انوكانطما لش نقفوقللا

 لشفلا روذب عْرَرل اهفيظوتو « فالخلا لِماوَع ميخضت ىلإو « ةدعاّصلا لايجألا

 .مالستسالاو

 مكلت لاشفإو « تابرّفلا مكلت ّدّصل ًةليسو رضاحلا تقولا يف ىرن الو
 تاوطخ نْمِض ةوطش «هرشنو ثارتلا ءايحإل ىعَّسلا نم ىدجأ ؛تاّكرحلا

 .ةدقان ٍلوقعو ؛ةصحاف نويعب ءاهتسارد لامكإل ةمألا بكت رظتنت « ىلج
 و ب

 عةققحملا بتكلا رشنل ءاهليهشتو قرطلا طْسب نم هارن يذلا اذه امو

 كاسمإب دّهَعلا ديدجت لئاسو نم ةليسو الإ «هبرغو يمالسإلا ملاعلا قرش يف

 تفقوت امبر اهّنكلو «دوقع ذنم تأدتبا ىتلا «ةيملعلاو ةيركفلا ةضهنلا ةدايق

 !دوقولا رظتنت

 ىف ةمهاسملل «دوقولا مكلذ نم ٌءْزِج يل « ثارتلا قيقحت ةكرح نإ

 !مهولاو مّدهلا تارايت مامأ , خومشلاو خوسرلا هاجتاب « ركفلا ريوطت ةكرح

 !اهتيغب اهل هللا ٌمتأ ال «يمالسإلا ملاعلا يحاون يف عونتلاو دعاصتلا يف ةذخآلا

 دقعلا اذه يف مظتنأو .«كلّسلا اذه يف طرخنأ نأ يل هللا بّتك دقو

 ( هز يبرعلا نبا ركب ىبأ ىضاقلا مامإلل (ىصقألا دمألا» باتك قيقحت لّوأب

 هللا دبع راّصن يبأ روتكدلا ذاتسألا «بيرألا ركفملا ؛ةثاّحبلا يبحاَص عم
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 نم «بْعص ّلك هيف انْئكَر نأ دعب «ّبغلا ةوالَح هيف انقذ ؛ هللا هظفح يتاروتلا

 .قيقدتلاو ريرحتلاو « قيلعتلاو قيقحتلا قاشم

 «ةّمعنو هنم الضف «ةّرَقلا يف دازو ءرُمُعلا يف ىلاعت هللا ّدم دق اهو

 ادهتجم « ؛و يدادغبلا رهاقلا دبع مامإلل (رظنلا رايع» باتك قيقحت مامتإل

 قيقدتلاو « ينفلا جارخإلا نم ؛نوحماطلا هيلإ حّمطَي ام نسحأ ىلع نوكي ْنأ

 نيركفملاو «نيثحاتبلا ءارقلا ىلإ هايإ ايِدْهُم «يمّلعلا قيلعتلاو «يمسّرلا
 ّْمَض دقف «قيقحل كلذب هنإو هَقيِحَر اوراتْشيو « هّقيرَب اوؤيضتسيل «نيهباّتلا

 ىلع الضف «ةمهلملا تاراشإلا نم ريثكلا ,هفورحو هتاملكو «هروطس نيب

 .ةمهفملا تارابعلا

 لاجم يف «ديعبلا رثألا تاذ بتكلا نم باتكلا اذه َّنأ بَسْحأل ينإو

 يف ٌةملظُم بيرق تقو ىلإ لازت ام قطانم نم هيف امب «مولعلا ايجولومتسبا
 طخيو اهضعب نع فشكي هلعلف «نيدئارلا راظنأ ىلع ةيصعو « نيثحابلا نيعأ
 .رخآلا اهضعب ْنع فشكلل قيرطلا

 فيلأتلا خيرات :هنع فّسكلل ٌقيرطلا دّهم وأ «هنع فَّشك دق هارن اممف

 ءاهقفلا ةقيرط نيب زييمتلاو ؛ يرجهلا ثلاثلا نرقلا ذنم «لدجلا ملع يف

 لدجلا دعاوقل سيسأتلاو «ةيلقعلا اياضقلا ةجلاعم يف نييقطنملا ةقيرطو

 ؛ تايلقنلاو تايلقعلل ةلماشلا

 ءاهقفلا ىدل يفرعملا قسّنلا نع فّشكلا نم هتّمضت ام عم ءاذه

 حّسفي امب ؛ يفسلفلا لوقلل يمالكلا دقنلا حاتتفاو « نييلوصألاو نيملكتملاو

 .ماعلا يلوصألا دقنلاو ء يجولومتسبإلا ثحبلا يف ةديدج ةيكرحل لاجملا
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 ركشلاب مّدقتأ ْنأ الإ «باتكلا قيقحت نم «دارملا ّمت امدعب ينعسي الف

 اذه مامتإ يف ديعب وأ بيرق نم مهاس نم لكل ؛ ليمجلا فارتعالاو « ليزجلا

 روتكدلا ذاتسألا يقيدص :مهنم ةصاخو ؛ريثك وأ ليلقب «يقيقحتلا لمعلا

 صنلا طبض يف يندافأو ينناعأ امب «هللا هظفح («ينموم ماشه ليلجلا

 يذلا «هللا هظِفَح يتاروّتلا هللا دبع ليبنلا روتكدلا ذاتسألا يبحاصو ؛ هتلباقمو

 ( قيرط لكب كلذ ىلع لْهَسُي امب ينّدميو « قيقحتلا لامكإ ىلع يّدحي لزي مل
 .مامتإلا يل هللا رّسي ىتح

 «باوبأ نم تثحتف امب «ةدئارلا «رافسأ» ةسّسؤمل لوصوم ركشلاو

 هللا قيفوت ْنمل هنإو «هرشنو باتكلا اذه ةعابط ناضتحال « لبس نم ترّسيو

 «يفقو ليومت ىلع موقت «ةيثحب ةسّسؤم ىدل باتكلا ٌعبط رّسيتي نأ « ىلاعت
 ىلع مهبيثيو .ءازجلا ٌريخ اهيف نيلماعلاو «نيفقاولا يزجي نأ هللا لأسأ

 .بيجم بيرق هنإ «باوثلا نسحأ مهدوهج

 نمي نأ «مامتإلاب ّنم امك «ناّتملا ميركلا ؛ نمحرلا يبر لئاّسل ينإو

 هفلؤم ةكربب ينعفني نأو «ماري ام نسحأ ىلع باتكلا اذهب عافتنالا ريسيتب

 ( هرشنو تاردلا: قيتتيت ةصاعم لول دب ةمفاسملا ىف: كرام نآومامإلا

 .هنوعو هناحبس هلضفب

 :ايلصمو ادماح هبتكو

 لوءءرم رمأ

 ١44١ لوألا عيبر 7/ نينثالا ةليل ةسورحملا سافب

 ٠١1١9 ربمفون ؟0 قفاوملا

 نإ





 :نالصف هيفو

 .هراثآو هرصعو هتايح يدادغبلا مامإلا :لوزرا لصؤلا

 ةيليلحت ةساردو «هجهنمو هتناكم :رايعلا باتك :يئالا لصفلا

 . هتمدقمل

 لولا لصملا

 هراثآو هرصعو هتايح يدادغبلا رهاقلا دبع مامإلا

 :ناثحبم هيفو

 . فلؤملا رصعل ةيركفلاو ةيسايسلاو ةيفارغجلا ةلاحلا :لوزلا تحب

 .هراثآو هخويشو هتايح :يدادغبلا رهاقلا دبع مامإلا :يئاتلا ثمبلا





 99 ةيركفلاو ةيسايسلاو ةيفارغجملا ةلاحلا :لوألا ثحبملا 9

 لوزلا كلا

 ةيركفلاو ةيسايسلاو ةيفارغجلا ةلاحلا
2270 

 هدلب نم اهيلإ ارجاهم «روباسُيَت ةدلب هيبأ عم يدادغبلا مامإلا نطوتسا

 ءيش ىلع فقنو «ةدلبلا هذه ةيفارغج نم ءيش ىلإ هللا ءاش نإ ريشنسو

 .فلؤملا رصعل ةيسايسلاو ةيركفلا نيتايحلا نم

 :روباسين ةئيدمل ةيفارغجلا ةئيبلا - ١

 يهو ١ يسرافلا قطنلاب ,«2/1011842701 روباشين وه روباسين مسأ لصأ

 نمو ؛دنهلا دالبو «ناتسجس يحاون هيقرش نم هب طيحي يذلا ميلقإلا ىلع مسالا اذه قلطي )١(
 هّيبونج نمو «كرتلا دالبو رهنلا ءارو ام هّيلامش نمو «ناجرج يحاونو ةيزغلا ةزافم هّيبرغ

 «1955/179/4 رداص راد «توريب « ٠١6 ص ىبوقعيلل نادلبلا باتك) سموقو سراف ةزافم

 نادلبلا مجعم ١45« ص كلامملاو كلاسملا ٠١05 ص طوطخم ؛ يرخطصإلل ميلاقألا
 ٠٠ ص روباسيت يف ةيملعلا ةايحلا نع القن ؛ (؛ 55
 ةريبك ةعطاقم تناك « قرشم :يأ «(ناسأ)و «سمش :يأ (روخ) نم ةبكرم ةملك :ناسارخو

 فارطأ نمو «دنهلا يلي امم ءاهدودح رخآو «قارعلا يلي امم اهدودح «ةيمالسإلا ةلودلا نم

 خلبو ورمو «ةأارهو روباسين :اهندم مهأ نمو «نامركو ناتسجسو ةنزغو ناتسراخط اهدودح

 ةيلامشلا ناتسناغفأو ؛ (روباسين) ةيقرشلا ناريإ مويلا اهمساقتت « سخرسو درويبأو ءاسنو ناقلاطو
 . ( طا ا زن: // 1518111510137. ملت :عقوم نع) .(ورم) ناتسنامكرت ةعطاقمو « (خلبو ةاره)

 )146-١15١(. «نادلبلا حوتف :يرذالبلا (0)
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 9 هرصعو هتايح يدادغبلا رهاقلا دبع مامإلا :لوألا لصفلا 9 ٍ

 « لمآو «ذورلا ورمو ءاهارقو ناجهاشلا ورم ندملا نم مضيو :ورم عبر

 .٠ نهيمشكو

 نيشباو « ناتسهدو نراسيخو ةاره :ندملا نم لمشيو :ةاره عبر مث

 .اهريغو

  ةنميمو «ناقلاطلا ناجزوجو « خلب :ةروهشملا اهندم نمو :خلب عبر مث

 ."”اهريغو ناجنمسو ؛ ملخو ؛ ناتسراخطو

 :يهو لود ثالث يف مويلا عقت ناسارخو

 :اهندم نمو « نوحيج رهن ىتح اهنم ىلامشلا ءزجلا لمشتو :ناتسناغفأ - ١

 .ةارهو « حلب

 :اهندم نمو «دالبلا نم ىقرشلا ىلامشلا ءزجلا لمشتو :ناريإ - ١

 .٠ سخرسو « سوطو « روباسين

 نم ةبيرقلاو ناتسكرت نم ةيبرغلا ةيبونجلا ءازجألا لمشتو :نامكرتلا

 .دابأ قشعو «درويبأو «قهيبو «ورم :اهندم نمو « ةيناغفألاو ةيناريإلا دودحلا

 .""”كرتلاو سرفلاو برعلا نم جيزم اهناكسو

 ريغ لاا دودح ديدحت ىف ةميدقلا ةيفارغجلا رداصملا تفلتخاو

 ؛ (1؟19  ”ا/ا/) ص «نادلبلا باتك :يبوقعيلا ؛ غ5 4٠١ ص «نادلبلا حوتف :يرذالبلا )١(

 - ٠9١ص «كلامملاو كلاسملا :يرخطصالا 47١9١ ص ( ميسأقتلا نسحأ :يسدقملا

.١06 

 .0/47 «يمالسإلا خيراتلا :ركاش دومحم 6

 -«نييرجهلا سماخلاو عبارلا نينرقلا لالخ روباسينل ةيملعلا ةايحلا :ولاج افلأ ثحابلا :رظنا ()
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 ١ 5 ةيركفلاو ةيسايسلاو ةيفارغجلا ةلاحلا :لوألا ثحبملا 0 ٍ

 .ناسارخ عابرأ نم ربكألا عبرلا اهنأ ىلع اوعمجأ مهنأ

 ذئنيح ريمألا ناكو « هيو نافع نب نامثع دشارلا ةفيلخلا مايأ تحتف دقو

 مايأ :ليقو ءاعماج اهب ىنبو احلص ١ ةنس يف «زيرك نب رماع نب هللا دبع

 ع0
 ؟  رمع

 .2")"اهلثم تناك ةنيدم دالبلا نم تْفَّوط اميف رأ مل ءاملعلا عبنمو ءالضفلا ندعم

 نم مالسإلا يف هل فرعأ ال ليبن رصمو ليلج دلب" :يسدقملا لاقو

 ةعقرلا ةعس لثم لاصخلا نم هيف قفتاو لالخلا نم هيف عمتجا دق امل ليدع

 نيخسارلاو ةلجألا دلب ءاملعلا ةرثكو ءاوهلا ةّوقو ءاملا ةّحصو ةعقبلا عسوو

 0 ن

 رادو ؛ !!عماجلا دجسملا :اهنم « ةليلج راثآو عقاومب ةنيدملا زيمتتو

 ؛ ةميظعلا اهباوبأب تزيمت امك ؛ 'ةعلقلا وأ زدئّهقلاو ؛ ''”سّيحلاو ةرامإلا

 .ىرقلا مأ ةعماجب ةنوقرم ةاروتكد ةلاسر ؛- 0 :ص

 )١( :ص) يبوقعبلل نادلبلا يف كلذ ليصفت رظناو 8881/0(2) نادلبلا مجعم ١717(.

 .(7ا01/0) نادلبلا مجعم (؟)

 ١4"(. :ص) ميلاقألا ةفرعم يف ميساقتلا نسحأ ()

 . 57ص «روباسين خيرات صيخلت ؛«ص « ميساقتلا نسحأ :يسدقملا :دنع هتيمهأو هفصو رظنا (1)
 ؛/57ص «ضرألا ةروص :لقوح نبا ؛١١١ص «ثكلامملاو كلاسملا :يرخطصالا (0)

 .9١ص «ميساقتلا نسحأ :يسدقملا

 يرجعهلا عبارلا نرقلا يف ةيمالسإلا ةراضحلا :زتم مدآ « ؛ 4 ؛ص «نادلبلا ميوقت :ءادفلا وبأ ()

/1. 

 .9١ص ؛ميساقتلا نسحأ :يسدقملا « 4١ص «كلامملاو كلاسملا :يرخطصالا (0)
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 ورع هتايح يدادغبلا رهاقلا دبع مامإلا :لوألا لصفلا 8

 ."7ةعونتملا اهقاوسأو

 فلؤملا رصع ىف ةيسايسلا ةايحلا

 ؛ يرجهلا عبارلا نرقلا لالخ « يناثلا يسابعلا رصعلا يقر فلؤملا رصاع

 روهدتلا رصع ناك «نرقلا كلذ نأ نيسرادلاو نيخرؤملا ةملك تقفتا دقو

 اهب درفناو «ةيحان ىلع سيئر لك بلغت" ثيح «ةيسابعلا ةفالخلل ريبكلا

 دي يف نامركو «هيوب ينب يديأ يف لبجلاو ناهبصأو ّيرلاو سراف تراصف

 ينب يديأ يف رضم رايدو ركب رايدو ةعيبر رايدو لصوملاو « سايلإ نب دمحم

 برغملاو «ديشخألا جنغت نب دمحم دي يف ماشلاو رصم تحبصأو «نادمح

 ,يومألا رصانلا نمحرلادبع دي يف سلدنألاو «نييمطافلا دي يف ةيقيرفإو

 دي يف ةرصبلاو طساوو زاوهألاو « يناماسلا دمحأ نب رصن دي يف ناسارخو

 ناجرجو ناتسربطو « يطمرقلا رهاط يبأ دي يف نيرحبلاو ةماميلاو «نييديربلا

 ؛ "7"اهلامعأو دادغب الإ ةفيلخلا دي يف قبي ملو « مليدلا دب يف

 ةرامإ تحت ناك هنإف «روباسين يف شيعي ناك يدادغبلا مامإلا نأ امبو

 هلّجس ام ىلع اهيحاونو اهتاروكب ناسارخ ةقطنم اومكح نيذلا «نييناماسلا

 ةفالخلا ىلع هيف ىلاوت ثيح «روطلا اذه نم ىطسولا ةرتفلا رصاعف « ذئنيح

 لالخ «هللا رمأب مئاقلا مث رداقلاو عئاطلاو عيطملاو يفكتسملا :نم لك

 عجاري ؛757ص « ضرألا ةروص :لقوح نبا ؛ 5١ص ؛كلامملاو كلاسملا :يرخطصالا )١(

 .(ه 048- 79) ةرتفلا لالخ روباسين يف ةيملعلا ةيركفلا ةايحلا :ولاج افلأ دمحم :ليصفتلل

 خيراتلا :ركاش دومحم ؛١/94١ يرجهلا عبارلا نرقلا يف ةيمالسإلا ةراضحلا :زتم مدآ )٠(

 .اهدعب امو 18/5 ىمالسإلا

 "9و



 و 5 ةيركفلاو ةيسايسلاو ةيفارغجملا ةلاحلا :لوألا ثحبملا ِ ٍ

 . مئاقلا ةافو ةنس "الو ىفكتسملا ةيالو ةنس 777“ نيب تاونئسلا

 ءارمألا نفعت نيلاجتف يف هرابخأ ضعب يدادغبلا مامإلا دروأ دقو

 شيج بحاص روَجَمْيَس نب ميهاربإ نب دمحم نسحلا وبأ ةلودلا رصان :مهنمو

 نييرايزلا ةرسأل عبارلا كلملا « يلاعملا سمش ريكَمْشو نب سوباقو « ةيناماّسلا

 .جها55 ةنس اهيلو « لبجلا دالبو ناجرجو ناتسربط ىف

 نم فشتسُي امك «ءارمألا ىدل ةبرقم ةلزنمو ةوظح اذ ناك هنأ ودبيو

 يف يناعمسلا اهاكح يتلا يترهاتلا ةرظانم ةصاخو « تارظانملا كلتل هتاياكح

 ,©7باسنألا

 و 5 03 52

 ةرجهلا ىلإ رطضا هنأ « ةيسايسلا لاوحالا بارطضا راثا نم ناك دقو

 تناك اهبو «'"7روباسين يف ةينامكرتلا ةنتف ببسب هرمع رخاوأ يف نييارفسإ ىلإ

 . ىلاعت هللا همحر هتافو

 :(7فلؤملا رصع يف ةيركفلا ةايحللا .

 نإف «لاصوألا ةبرطضم تناك ىتلا ةيسايسلا لاوحألا نم ضيقنلا ىلع

 دقف «لامتكالاو جضنلا نم اهجوأ يف تناك رصعلا كلذ يف ةيملعلا لاوحألا

 هيف ترقتساو «جاجحلاو ريكفتلا يف ًايلاع ىوتسم ملسملا لقعلا هيف غلب

 ؛ةيعيبطلا مولعلا هيف تجضنو «ةيفسلفلاو «ةيدقعلاو ةيهقفلا بهاذملا

 .هتارظانم ثحبم ةساردلا يف يلي ام رظنا )١(

 .8/0"11 ةيعفاشلا تاقبط :يكبسلا نبا (؟)

 ؛ نييرجهلا سماخلاو عبارلا نينرقلا لالخ روباسينل ةيملعلا ةايحلا :ولاج افلأ ثحابلا :عجاري ()
 .ىرقلا مأ ةعماجب ةنوقرم ةاروتكد ةلاسر
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 0 هتايح يدادغبلا رهاقلا دبع مامإلا :لوألا 0 ٍ

 .اهقوس ىلع توتساو

 ةيملعلا ةكرحلا ىف ةرثؤملا مالعألا ربكأ زورب رصعلا اذه دهش دقف

 ؛ مويلا ىلإ ةيبرعلا

 يبأو ؛ سيئرلا خيشلاب بقلملا وهو (جه 4717 ت) انيس نبا يلع يبأك

 اهنع ىكح تارظانم مامإلا عم هل ىرج دقو (جهال"ل١ تر يرماعلا نسحلا

 يف (جه 4 +0) ينوريبلاو «(جه410) مثيهلا نباكو «هريغو باتكلا اذه يف

 يبأو 2(جها940 ت) سراف نبا نيسحلا يبأكو « ةيعيبطلاو ةيضايرلا مولعلا

 مكاحلا هللا دبع يبأكو عوحنلاو ةيبرعلا يف (جهالالا/ ت) يسرافلا يلع

 يضاقلاكو « هللعو ثيدحلا ملع يف (جها“" م6 تر ينطقرادلاو «(جه:5٠)

 مدقلا مهل ناك نمم مالعألا نم مهريغو ؛لوصألا ملع يف ينالقابلا ركب يبأ

 .روصعلا ربع اهروطت يف خماشلا رثألاو ؛مولعلا يف ةخسارلا

 لامتكالاو جضنلا ٌنرق وه عبارلا نرقلا ناك دقف مالكلا ملع يف امأو

 مامإلا رصاع ثيح « يرعشألا بهذملا اهنم ىتلاو « ةيمالكلا بهاذملا عيمجل

 نم لثمأو « ؟)ةيناثلا ةقبطلل ذملتو «يرعشألا عابتأ نم ةثلاثلا ةقبطلا يدادغبلا

 قاحسإ وبأو «(جه54# ت) يكولعصلا لهس وبأ :اهمالعأ نم مهنع ّدخأ

 رهاقلا دبع مامإلل صضخألاو ربكألا خيشلا وه يذلا (جه 0 ىنيبارفسإلا

 . يدادغبلا

 اهيضعم للي :لابحألا تيناكو « ةترايضحتلا ةايحلا روظك ةعش قللت قئاكف

 ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط ؛ يكبسلاو 2((؟017 :ص) يرتفملا بذك نييبت ؛ ركاسع نبا ؛رظنا )١(

.) 

1 



 5 ةيركفلاو ةيسايسلاو ةيفارغجلا ةلاحلا :لوألا ثحبملا ِ

 هنيزاوم بتري هبو « يركفلا هرامعم ينبي هيلع ام يلاتلل ئيهي مدقتملا ءاضعب

 . جتني اميف عدبيو « حتنُي نأ هل ردق ام جتنيل « ةيملعلا

 مامإلا هيف شاع يذلا ناكملا ثيح نم امأ ؛نامزلا ثيح نم اذه

 هنع ظفح نم لوأ نأ خيراتلا لهأ ركذيف «روباسين وهو « يدادغبلا رهاقلا دبع

 خيرات يف مكاحلا ركذو «""”روباسين لهأ مه مالسإلا يف ةسردم ىنب هنأ

 .7ينيبارفسإلا قاحسإ يبأل تينب ةسردم لوأ نأ روباسين

 روباسين نأ ىلع «انيلإ تهتنا يتلا رابخألا عومجم لديو) :زتم مدآ لاقو

 ."7(ناسارخ يف ملعلا زكارم ربكأ تناكو «دهاعملا هذه دهم تناك

 (يدادغبلا انمامإ مجن ةيملعلا ةئيبلا هذه يف علطي نأ نذإ اعُدب نكي ملف

 .اسيردتو افيلأت هملع اهب رشنيو

 0 تا

 )١( ططخلا «يزيرقملا )751/9(.

 تاقبطلا «يكبسلا (؟) )8/1١1١-/"11(.

 )( .؟919 :ص ؛يرجهلا عبارلا نرقلا يف ةيمالسإلا ةراضحلا ءزتم مدآ

 فر



 5 هرصعو هتايح يدادغبلا رهاقلا دبع مامإلا :لوألا لصفلا 9 ٍ

 يئانلا تكلا
 هراثآو هخويشو «هتايح :يدادغبلا مامإلا
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 : ةيسلن و همسأ :الوأ 4

 :وه هنأ ىلع (”0نومجرتملا قفتا

 مث  يدادغبلا (19 ميمُتلا هللا دبع نب دمحم نب رهاط نس رهاقلا دبع

 ليلج ءردقلا ميظع ءذاتسألا ريبكلا مامإلا ءروصنم وبأ 7"2يروباسينلا

 باسحلاو ضئارفلاو هلوصأو هقفلا يف لّجاسُي ال ربح «ملعلا ريثك «لحملا

 .ناسارخ لهأ ٌرثكأ ملعلا هنع لمحو ( هّئيص دعبو همسا رهتشا «مالكلا ملعو

 ءالبنلا مالعأ ريس ١14٠(«2 مقر 2٠١ ص) روباسين خيراتل قايسلا باتك نم بختنملا )١(
 نييبت )11١١/7(4« ظافحلا ةركذت 2«(؟510/594 ؛ 171/9) مالسإلا خيرات «(01/7/110)

 يفاولا ١54(« ص) ةيجانلا ةقرفلا زييمتو نيدلا يف ريصبتلا «(701 ص) يرتفملا بذك

 هداز ىربك شاطل ةداعسلا حاتفم 770/1(2) تايفولا تاوف )71/١11(« تايفولاب

 نبال ةيعفاشلا تاقبط 178(2 - )١15/0 يكبسلل ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط «(7305/؟)

 ةيعفاشلا ءاهقفلا تاقبط 225١7 ص) يزاريشلل ءاهقفلا تاقبط )1١1/١(2 ةبهش يضاق

 ةياهنلاو ةيادبلا (6/1١٠١؟) ةاحنلاو نييوغللا تاقبط يف ةاعولا ةيغب «(051/7) حالصلا نبال

 . (؟7١"/) نامزلا ءانبأ ءابنأو نايعألا تايفو «(7177/16)

 لب دق قا ازد: نب رشا نب نابل ني باش وب ذأ ني زل نييمتمف ىلإ توست ىميدكاو, 69
 8١(. :ص) بسنلا يف يهتنملا ةلاضفو يدتبملا ةلاجع :عجار « ناندع

 ١ يناعمسلل باسنألا )/(.
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 5 هراثآو هخويشو «هتايح :يدادغبلا مامإلا :يناثلا ثحبملا ٍ ٍ

 :هتأشنو هدلوم :ايناث «©

 عم دادغب هلوخد خيراتب وأ هتدالو خيراتب رداصملا انيلع تّحش دقو «روباسين

 لك ذإ «ملعلا بلط روباسين يفو ءاريغص هيبأ عم ءاج هنأ نظلا بلغأو ؛ هيبأ

 .ملعأ هللاو «يدادغب مهيف سيل مهيلع انفقو نيذلا هخويش

 اذ ناكو «دمحم نب رهاط هللا دبع ىبأ هيبأ عم روباسين درو دق ناكو

 .رقتفا ىتح ثيدحلاو ملعلا لهأ ىلع هقفنأو «ةءورمو ةورثو لام

 نئارقلا يف ريبستلاو ليلحتلاو ثحبلا يف عّسولا لذب الإ قبي ملف

 .هبتك ايابخ ىف ىف وأ مامإلا ةمجرت ايانث ىف ةنمضتملا تاراشإلاو

 دقو" :هتمجرت ىف هلوقب ىبهذلا ةراشإب ةدالولا ةرتف ريدقت نكمب «اذكهو

 نم اهب دصقي هاندجو «هباتك يف 'خاش دقو" هلوق ىنعم انربتعا املف « 7” خاش

 «نابعش ىف ىفوت «ةرهاقلا ليزن « يورصبلا « يرفعجلا « ىشرقلا نيسحلا وبأ

 .'"7(نيعستلا لمكو خاش دقو

 ."/اهبراق ام وأ جه 5٠ ةنس وه رابتعالا اذهب هتدالو ريدقت نوكيف

 .(ها/19١/7/) ةلاسرلا ط ءالبنلا مالعأ ريس )١(

 (1771/14) راشب ت مالسإلا خيرات يف هلوق اذكو «(540/14) راشب ت مالسإلا خيرات (؟)

 قشمد مدق «يلبنحلا يفوحلا «يرصملا حتفلا وبأ هللا دبع نب شايع نب ىسوم نب رصنا»

 ةمجرت يف اذكو .(«نيعستلا زواجو خاش دقو ناضمر رشع سداس يف يفوتو ...هأبص يف

 .ريثك مهريغو (477/؟) راشب ت مالسإلا خيرات بيبطلا قوذايت

 -ْنب دمحم ورمع وبأ وهو «ةافو هخويش مدقأ ىلع دمتعا يذلا نيثحابلا دحأل افالخ اذهو ()
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 ١ ا هتايح يدادغبلا رهاقلا دبع مامإلا هداعلاو ٍ

 :همولعو هتناكم :ائثلاث ؛©)

 اهنم لوقعملا «نونفلا لك يف ةيلاعلا ةناكملا روصنم وبأ مامإلا زاح

 ةرّيعم « كلذب ةدهاش هّبتكو ؛ "7 خويشلا ريثك « ثيدحلا ريثك" ناك ذإ «لوقنملا

 . كلائه امع

 ادرفم اباتك هل درفأ هنأ ركذ «يبهذلا مامإلا نأ «هتلالج ىلع لدي اممو

 رفظأ مل ةمجرت هل تدرفأ تنكو «هيلاوع نم يل عقو» :لاق «هتمجرت يف

 «ننفتملا «عرابلا «ةمالعلا» :هنأب هفصو امدعب كلذو ,؟0(اهب ةعاسلا

 «ةعيدبلا فيناصتلا بحاصو «ناسارخ ليزن «يدادغبلا روصنم وبأ «ذاتسألا

 .")(ةيعفاشلا مالعأ دحأو

 :لاقف ةيعفاشلا تاقبط ىف ىكبسلا نبا هفصو دقو

 روصنم وبأ ذاتسألا ريبكلا مامإلا ىميمتلا دمحم نب رهاط نب رهاقلا دبع

 ىف لجاَسي ال رئَح «ملعلا ريثك ) لحملا ليلج .ردقلا ميظع مامإ « يدادغبلا

 ( هتيص دعبو همسا رهتشا ( مالكلا ملعو باسحلاو ضئارفلاو «هلوصأو هقفلا

 (؟!(ناسارخ لهأ رثكأ ملعلا هنع لمحو

 نيسمخلا لبق نوكت نأ نكمي ةدالولا ةنس نأب :لاقف . جه ةنس يفوت يذلا لّدعُملا رفعج 5

 نب هللا دبع ثحابلل ريتسجاملا ةلاسر تافصلا يف يدادغبلا رهاقلا دبع ةديقع) «ملعا هللاو

 ١415(. ةنس ىرقلا مأ ةعماجب يناحرسلا دعس رصان

 )١( :ص «قايسلا نم بختنملا 944".

 .(10//01) ةلاسرلا ط ءالبنلا مالعأ ريس (؟)

 .(01/7/11/) ةلاسرلا ط ءالبنلا مالعأ ريس (7)

 .(15/0) يكبسلل ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط (4)

 الما



 ودان هخويشو ؛هتايح :يدادغبلا مامإلا فسم ٍه

 :هنأ ينوباصلا نامثع يبأ مالسإلا خيش نع يكبسلا نبا لقنو

 لضفلا لهأ عامجإب مالسإلا رودصو ؛لوصألا ةمئأ نم ناك

 ا اردص ةلجلا هارت « بيذهتلاو فيلأتلا بيرغ بيترتلا عيدب (« ليصحتلاو

 :ةامحتم: انانإ ةنكألا وغدتو

 هيقفلا نونفلا وذ لماكلا مامإلا ذاتسألا وه» :يسرافلا رفاغلا دبع لاقو

 ضورعلاب فراعلا باسحلا ملع يف رهاملا «يوحنلا رعاشلا بيدألا يلوصألا

 هقفنأو «ةءورمو ةورثو لام اذ ناكو « رهاط هللا دبع يبأ هيبأ عم روباسين درو

 هنارقأ ىلع ىبرأو «مولعلا يف فنص ءرقتفا ىتح ثيدحلاو ملعلا لهأ ىلع

 ىلع سرد دق ناكو «مولعلا نم اعون رشع ةعبس يف سّردو «نونفلا يف
 هيلإ فلتخاو «نينس ىلمأو « هناكم ءالمإلل هدعب هدعقأو « قاحسإ يبأ ذاتسألا

 . ")(امهريغو يريشقلا مساقلا يبأو يزورملا رصان لثم هيلع اوأرقو ةمئألا

 الإ هلاني ال ءرصعلا كلذ يف ميلعتلا بتارم ىلعأ نم ءالمإلل داعقإلاو

 ؛ ")ءاملعلا نم ةلقلا

 مجارت يف «هراثآو همولع نم اهّونُمو ؛هرابخأ نم اقثوم هدجت ام كبسحو

 هقفلا لهأ نمو «نيزّربملا "”وحنلا لهأ نم وهف ؛ ةفلتخم نونف نم ملعلا لهأ

 ال كنإف «هيلع رهشألا تعنلا وه لب «؟؟7ةيعفاشلا تاقبط ىف امك « نيهبانلا

 )١( :ص قايسلا نم بختنملا :رظناو «قباسلا عجرملا 45,.

 دمحم ةمجرت 2« 591 :ص «يرجهلا عبارلا نرقلا يف ةيمالسإلا ةراضحلا ءزتم مدآ :رظنا (؟)

 .ةدير وبأ يداهلا دبع

 .(186/5؟) ةاورلا هابنإ )١86/5(« ةاورلا هابنإ (*)

 -ةبهش يضاق نبال ةيعفاشلا تاقبط 178(«2 - )١15/0 يكبسلل ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط (:)
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 وادع هتايح يدادغبلا رهاقلا دبع مامإلا :لوألا قفل و ٍ

 وبأ رهاط نب رهاقلا دبع" «ثيدحلاو مجارتلا بتك يف فصولا اذه الإ دجت
 7" ينقفلا“ز 5

 تاقبط ىف ظافحلا ةركذت ىف امك «نيظفاحلا ثيدحلا لهأ نم وهو

 . "!ههتاقبط نمضو ريسفتلا لهأ نم اضيأ وهو ؛ "!يبهذلل ظافحلا

 مهذامتعا هيلعو « مهعامجإ كلذ ىلعف تايلقعلاو لدجلاو لوصألا يف امأ

 مامإلا هل دهش كلذبو ؛ ةسدنهلاو تايضايرلاب ملعلا لهأ نم كلذك وهو

 ناك :«ةقنوملا ضايرلا» باتك يف» :لاقف (جه5٠ت) يزارلا نيدلا رخف

 ملاعلا - ةمالع ناكو «لامآلا يف لاجآلا ريس نيفلاخملا ىلع درلا يف ريسي

 مل ولو «هقفلا لوصأو ضئارفلاو هقفلاو مالكلاو «تاردقملاو باسحلا يف

 . 2!(هافكل «باسحلا يف ةلمكتلا» باتك الإ هل نكي

 يف هنع لاق امك ؛ءاهقفلا ةقيرط ىلع «ءابدألا نم بيدأ كلذ عم وهو

 :200 بلاعفلا روصنم وبأ بيدألا ةمالعلا هترصع

 5 - : 3 هور وع 7 1 1 2
 هيبشلا ليلق هيبن هيجو هيتف روصْنَم وبأ يميمتلا رهاط نب رهاقلا دبعاا

 حالصلا نبال ةيعفاشلا ءاهقفلا تاقبط «(555 ص) يزاريشلل ءاهقفلا تاقبط - )١/5١1(«2
 .(هوان/0)

 .هبتك يق يقهيبلا هنع اهاور يتلا ديناسألا نم عضاومو مجارتلا بتك نم مدقت ام رظنا 00(

 )١١( :ص) نيثدحملا تاقبط يف نيعملا ء(لطوو/8) ١77( 2ثيدحلا ءاملع تاقبط )"/51 5 (.

 .( ممسعإلو) يدووادلل نيرسفملا تاقبط عرف

 18٠١-181١. :ص «ةقئوملا ضايرلا (:)

 .(1ا/ا//4) رصعلا لهأ نساحم يف رهدلا ةميتي )٠(
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 9 هراثاو هخويشو ؛هتايح :يدادغيلا مامإلا :يناثلا ثحبملا ٍ ٍه

 سأَر ىلإ عجريو يِرَعْسالا بَهْذَم ىلع ملكتيو يعفاشلا بَهْذَم ىلع هقفتي

 ُهَعَمَو روباسين ىَلِإ داَدْعَب نم لقتُنا هللا دبع هوبأ َناَكَو وحنلاو بّدألا ىف لاَم
 هور ف ا ل را ل ما
 روصُنَم وُذَح هرثكأ يف وذحي رعش هلو « غلب اَم غلبو « عربو اهب هقفتف روصْنَم وبأ

 «ّيِرْصْلا يملا

 :هخويش :اعبار ؛#)

 ريثك» هنأ مغر «دادغب لهأ نم مهنع ذخأ نم ىلإ رداصملا رشت مل

 . اهريغو روباسين يف هرصع خويش رابكل دمت هنأ ىلع اوقفتا مهنكلو « '”(خويشلا

 هتافنصم نمو « مجارتلا بتك نم هخويش ءارقتسا ةلواحم دعب «انكمت دقو

 نكلو «ةياورلا يف هخويش نم ريثك ىلع فوقولا ّنم ؛ ةطوطخملاو ةعوبطملا
 وبأ :مهو «ةثالث الإ هل دجن مل ةساردلا يف هخويش ىلع فقن نأ عطتسن مل

 يف كلذكو «مجارتلا بتك يف هب احّرصم 1١5( ت) ينييارفسإلا قاحسإ

 . "!نيدلا لوصأ هباتك يف هيلإ راشأ « يكولعصلا لهس وبأ :يناثلاو « هبتك ضعب

 ضايرلا يف يزارلا رخفلا هيلإ راشأ (7٠8ت) كّروف نبا ذاتسألاو

 مهكردأ نّمم هنأ « '؟”نيدلا لوصأ هباتك يف كتفي هّسفن وه ركذ دقو « "'ةقنوملا

 بيطلا نب دمحمو «دهاجم نب هللا دبع ابأ انرصع يف مهنم انكردأ دقو :لاقف

 نب ميهاربإ «كَروُف نب نيسحلا نب دمحمو «ةاضقلا يضاق ؛(ينالقابلا-)

 يزازبلا دمحم نب نيسحلاو «(ينييارفسإلا قاحسإ وبأ<) ينارهملا دمحم

 .(714 :ص) روباسين خيراتل قايسلا باتك نم بختنملا )١(

 . :ص فلؤملل نيدلا لوصأ (؟)
 .(794 :ص) روباسين خيراتل قايسلا باتك نم بختنملا (1)

 .ما#““م :ص فلؤملل نيدلا لوصأ (4)
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 هرصعو هتايح يدادغبلا رهاقلا دبع مامإلا :لوألا لصفلا

 5 2 ا يا

 هنأل «ةذملتلا كاردإ لمتحي امك «ةرصاعملا كاردإ لمتحي "انكردأ" :هلوقو

 لامتحالا ىلإ نحنو «هب فورعملا هّخيش ينييارفسإلا قاحسإ ابأ مهنم ركذ

 . ملعأ هللاو ٠ نقيتسملا هنأل « ليمأ لوألا

 نم ريثك يف "انخيش"ب ءامسألا ضعب ىلإ ريشي هاندجو كلذكو

 ءاهريغو "تافصلاو ءامسألا" طوطخممو « قرفلا نيب قرفلا هباتك يف عضاوملا

 نأ ببسب «مهل ذملت نيذلا هخويش ةيمستب مزجلا يف ديفي ال كلذ نأ ريغ

 تعني وهف ؛ يمالكلا بهذملا خويش ىلع نوفنصملا اهقلطي "انخيش" ةملك

 نب دمحأ سابعلا ابأو :(5*78 ت) يرعشألا نسحلا ابأ مامإلا اهب
 نب ديعس نب هللا دبع دمحم ابأو «")يزارلا يسنالقلا دلاخ نب نمحرلا دبع

 باتك يف ام اهنم «ةقرفتم تاراشإ الإ ةلقتسم ةمجرت هل دجوت الو هتافو ةنس ىلع فقوي مل )00

 مامإلل ارصاعم ناك هنأو ؛ ّيرلا لهأ نم هنأ ("98 :ص) ركاسع نبال يرتفملا بذك نييبت

 ىلع درلاو ةئسلا لهأ داقتعا نايب يف ةريثك فيناصت هلو ءهنم ّنسأ ناك امبرو يرعشألا

 عضوم ريغ يف يدادغبلا ذاتسألا هفصو كلذب ؛ثيدحلا لهأ يملكتم نم ناكو « نيفلاخملا

 ناكو" «(75 :ص) :نيدلا لوصأ يفو (أ /؟0١) تافصلاو ءامسألا هباتك يف اهنم هبتك نم

 امل ظفاحلا ريبكلا مكاحلا دمحأ ابأ مامإلا هنع ىور نّمم اندجوو ؛"ةياورلاو ظفحلا لهأ نم

 نبا مامإلا مكاحلا قيرط نم هنع ىورو ١00/00(« ركاسع نبال قشمد خيرات) يرلا مدق

 ثيدحلا باحصأ راعش هباتك يف هنع ةياور مكاحللو «(7944/11) قشمد خيرات يف ركاسع

 دلاخ نب نمحرلا دبع نب دمحأ سابعلا وبأ» :هيفو (08 :ص) يئارماسلا يحبص قيقحتب
 مامإلا اهيلع لاحأ يتلا هفيناصت نمو ؛ «يرلاب (يسنالقلا نع ةفّحصم يهو ءاذك) ينالفلا

 اضيأ هيلإ راشأو ؛"تالاقملا" :باتك ءاقباس هيلإ راشملا ؛هللا ءامسأ حرش هباتك يف يدادغبلا

 1ع ل0111141 ةقأ211011© :يف هرشن يذلا هلاقم يف 6111181 ! 10211121 يسنرفلا ثحابلا

 0عأ هينا (!1ة010واعتت ةانئانتلاع فلان !-'قطاحقد 21- :ناونعب الالا/ :ددع 84

 هؤارآو يسنالقلا مامإلا" يف ةصاخ ةلاسر انلو « 571 - 7؟10/ :ص ؛ 021311151 114 11'

 .هللا ءاش نإ رشنلل اهدعن "ةيلوصألا
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 5 هراثآو هخويشو «هتايح :يدادغبلا مامإلا :يناثلا ثحبلملا ِ ٍ

 5 كنب

 .مولعم وه امك ىلوآلا ةقبطلا نم مهو «(جه ١14٠ دعب ت) ناطقلا بالك

 هذيملت ديئاسأ لاجر نم مهبلغأو « مهطبض انئكمأ نيذلا هخ ويش نمف

 :هبتك يف يقهيبلا ركب يبأ مامإلا

 (7(جه "50 ت) رطم نب رفعج نب دمحم

 ( روباسينب عمس ( يروُباسُيتلا ؛ يرطَملا 29 ركل ا لّدعُملا ورمع وبأ

 .زاوهألابو هللا اهسرح  ةكمبو ةرصبلابو ةفوكلابو دادغببو

 لدعلاب هفصوو «هنع رثكأو "هكر دتسم'' يف مكاحلا هللا دبع وبأ هنع ىورو

 خيش «دهازلا رطم نب رمع وبأ :"روباسين خيرات" يف هنع لاقو ؛ "”نومأملا
 قدصلا ىلع بلطلاو ةلحرلاو عامسلاب فورعملاو ( عرولا ندعمو « ةلادعلا

 لمجتي ناكو ؛ورمع يبأ نم رقفلا ىلع ربصأ تيأر ام :ليقو «ناقتإلاو طبضلاو

 ( ةفيعض ةورف هتيب ىف سبليو ١ سلاجملا روضحو « تاعمجلل بايث تسدب

 وهو .(جه 0) ةئامثالثو نيتس ةنس نم ةرخآلا ىدامج يف يفوتو

 نيثدحُملا تاقبط يف نيعملا 51448/1(24) مالعإلا «(151/8) راشب ت مالسإلا خيرات )١(

 ((78:0/16) ةيادبلا «(9/1/5) نانجلا ةآرم ,«(705/5) تايفولاب يفاولا «(17107)

 خويش مجارت يف مسابلا ضورلا رظناو .(11/4) تارذشلا «(77/4) ةرهازلا موجنلا
 .(4060/1؟) مكاحلا

 يضاقلا ىدل فرعي نميف روباسين لهأ حالطصا نم لعافلا مسا ىلع لدعملاو يكزملا (؟)

 . ةداهشلاب

 )١58/54(. «(4 9/») كردتسملا ()
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 0 د هتايح يدادغبلا رهاقلا دبع مامإلا دفا 0

 ."اًسنب انأو هيعن انعاج «ةريحلا ةربقم ىف نفدو «ةنس نيعستو سمخ نبا

 اعرو ادهاز اًلضاف اًملاع اًخيِش ناك) :()"ساسنألا" ىف ىناعمسلا لاقو

 مصألا سابعلا يبأ ىلع ءازجأ ىقتناو «سانلا دافأو «ريثكلا ثيدحلا عمس

 ظافح هنم عمس ؛زاوهألا ر و «زاجحلاو « نيقارعلا ىلإ ةلحر هل «هب ترهتشا

 .(اهتمئأو روباسين

 (597 ت) قارولا دمحأ نب ميهاربإ  يرازبألا

 ؛ ")ىقهيبلا هنع هل ىور

 يرازبألا قاّرولا ءاجر نب دمحم نب دمحأ نب ميهاربإ قاحسإ وبأ وهو

 اخيش ناك « (روباسين نم نيخسرف دعب ىلع "رازبأ" ةيرق ةبسن) « يرازبلا وأ

 رّمعو «قارعلاو ماشلا ىلا ةلحر هل « ثيدحلا نم ارثكم ةريسلا ديدس احلاص

 مكاحلا هنم عمس ؛ناّرحبو دادغببو ءاسنبو روباسينب عمس « ثدحو ىلمأ ىتح

 :لاقف روباسين خيرات يف هللا دبع وبأ مكاحلا هركذو ؛ ظفاحلا هللا دبع وبأ

 نم نوملسملا ملس نيذلا نيملسملا نم ناك ؛قارولا قاحسإ وبأ يراربألا

 رّمعو «ريثكلا ثيدحلا عمجو ؛نسلا ربك ىلع ثيدحلا بلط ؛هديو هناسل

 راد يف ءالمإلا هل اندقعو لوبقلا ىلع هدنع ام ىدأو هيلإ سانلا جاتحا ىتح

 . 20(جه51#) ةئامثالثو نيتسو نيتنثا ةنس ةّنسلا

/ 

 .(511/6) باسنألا (1)

 .(4175/10) يقهيبلل ىربكلا نئسلا (؟)
 يف هتافو ركذو )١617/1(« ةلاسرلا ط ءالبنلا مالعأ ريس ((198/1؟) يناعمسلل باسنألا (8)

 .ملعأ هللاو "4

 ضي



 5 هراثآو هخويشو «هتايح :يدادغبلا مامإلا :يفاشلا ثحبلملا ع 5

 ©2)(م4 ت) رجاتلا ىلالَخلا ىناجرجلا دمحأ نب ليعامسإ ديعس وبأ

 ؛ "”نئسلا يف يقهيبلا هنع ىور

 ؛ماللا اهرخآ يفو فلأ ماللا ديدشتو ةمجعملا ءاخلا حتفب َىلاّلَحلاو

 ناجرجب اهرثكأ باستنالا اذه لثم ىف ءايلا قاحلإو « ّلخلا ىلإ ةبسنلا هذه

 .مزراوخو ناتسربطو

 نم يناجرجلا ىلالخلا رجاتلا دمحم نب دمحأ نب ليعامسإ ديعس وبأو

 يف نيلاوجلا دحأ ناكو « تام اهبو «دلو اهبو «روباسين نكس « ناجرج لهأ

 وبأ مكاحلا هنم عمس ؛نيديفملاو ايندلا دالب يف نيقارولاو ثيدحلا بلط

 مث « ظفاحلا يلع وبأ هيلع ىقتنا :لاقو « خيراتلا يف هركذو « ظفاحلا هللا دبع

 ناكو ؛«هلوصأ نم ىلمي ناكو «دحألا ةادغ هتافو دعب سلجملا هل تدقع

 روباسينب هيلع اعّسوم هتراجتب راص هنإف مهجئاوحب موقيو ملعلا لهأ ىلإ نسحب

 عبس نبا وهو ةئامثالثو نيتسو عبرأ ةنس رفص يف ىفوتو « ةميدقلا هلاوحأ دعب
 .رمعم باب ةربقمب نفدو ةنس نينامثو

 (جه "50 ت) يروباسينلا يملسلا رمع وبأ ديجن نب ليعامسإ

 ديجن نب ورمع وبأ دلاخ نب فسوي نب دمحأ نب ديجن نب ليعامسإ
 نم دّبسأو ةلماعملاو ةدابعلاو فوصتلا شق هرصع حيش 2( ىروباسينلا ىملسلا

 ءاملعلا ىلع اهقفنأف « ةليزج الاومأ هئابآ نم ثرو «ةياورلا ىف ناسارخب ىقب

 ىريحلا نامثع ابأو دينجلا خيشلا قئاقحلا ةمئأ نم بحصو «دهزلا خياشمو

 .(147- 741/0) يناعمسلل باسنألا (87 :ص) روباسين خيرات صيخلت )١(
 .(760/؟) يقهيبلل ريغصلا نئسلا )١(

 نر



 ٍ . طمس سي همس هك ٍ

 «مكاحلا هللا دبع وبأو ىملسلا نمحرلا دبع وبأ هطبس هنع ىور ءامهريغو

 سمخ ةنس لوألا عيبر رهش ىف ديجن نبا ىفوت «هيقفلا رهاط نب رهاقلا دبعو

 90 وراس اةنس قيغستو فالق دبا وهز ةنايثالاثو-ةيعسو
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 («)(ه مسمى تر يدولجلا

 ريسفت يف هيلإ راشأ امك «ملسم حيحص يدادغبلا مامإلا هنع ىور

 عونا

 يام 2 5 5 0

 (؟9يدولجلا يروُباَسْينلا دمحا وبأ «هيوّرمع نب ىسيع نب دمحم وهو

 «هيقفلا ناَيْفُس نب دمحم نب ميهاربإو « هْيَوَريِش نب هللا دبع :َمِمَّس «دهاّزلا
 دمحأو «هللا دبع وبأ مكاحلا :َهْنَع ىَوَر .اهنم لحري ملو «روباَسْيَتِب مهريغو هدرا

 يف مكاحلا لاق .رفاغلا دبع مهرخآو «نورخآو « يزاّرلا راَدْنَب نب نسحلا نب

 دمحأ وبأ «دهازلا نمحرلا دبع نب دمحم نب ىسيع نب دمحم :"هخيرات"
 بجحص ةيفوٌصلا داّيُع رابك نم وه :لاقو - هّدجو هابأ يّمس اذك - يدوُلُجْلا

 )١( يكبسلل ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط )/771 - 71717(.

 .(111/8/؟) مسابلا ضورلا )١5915/8( راشب ت مالسإلا خيرات )١(

 .(بهوو) ةطوطخملا ىف (9)

 يف بوقعي هركذ ام ىلإ اًئافتلا ميجلا حتفب :ليقف «ّيدوُلُجْلا يف فلتخا :ةّيْحِد نبا لاق" )0(

 هركذ يذلا ْنأل ؛ءيش يف كاذ نم اذه سيلو «"بدألا" ىف ةبْيتُك نبا هلقنو ؛" حالصإلا"

 رخأتم اذهو ؛ةديدع ماوعأ اذه نيبو هنيب « ةيقيرفإ ىرق نم دوُلُج ىلإ بوسنم لجر بوقعي
 :لاقي نأ نيّيوحَّتلا دنع باوّصلا ناكو ؛ناطلّسلل دوُنُجْلا اهيف عابت يتلا رادلا يف مكحي ناك
 لاقو .ّيضْرَتو يفْحَص كلوقك «دحاولا ىلإ تدَدر عمجلا ىلإ َتْبَسَت اذإ كتأل ؛يدلجلا

 وصخ قرب هلو ع نبا يع ند دمحم ظطافكلا نم ةعاو رتغ طخب ةئقت تيرأر ةةطقل نبا
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 : 9 هراثآو هخويشو «هتايح :يدادغبلا مامإلا :يناثلا ثحبسملا 8 ِ

 ناكو «هدي بسك نم لكأيو ةرجألاب قروي ناكو ع« صفح ىبأ باحصأ

 يذ نم نيرشعلاو عباّرلا يف يفوت .هفرعيو يرؤثلا نايفس بهذم لحتني : 5 د ف هك :

 نع هدعب هب ثّدح نم لك ّنإف « ملْسُم باتك عامس هتافوب متخو :لاق «ةّجحلا

 .ةنس نينامث نبا وهو « ةريحلا ةربقم يف نفدو .ةقث ريغ هنإف نايْفُس نب ميهاربإ

 [ه م54 تأ ()يكولعَصلا ناميلس نب دمحم لهس وبأ

 ؛ لبق نم هيلإ ريشأ امك «ةساردلا يف يدادغبلا خويش مدقأ نم

 وبأ مامإلا «نوراه نب ناميلس نب دمحم نب ناميلس نب دمحم :وهو

ْ 5 0 2 

 يرغللا بيدألا ىعفاشلا هيقفلا يِروُباَسْيْنلا يكولعصلا ىلجعلا ىفنحلا لهس

 اذه «هنارقأ ةيقبو هنامز ُرْبَح ؛ يفوّصلا يتفملا رعاّشلا يوحّتلا رّسفملا ملكتملا

 ىتفأو «(جه ؟17) نيتئامو نيعستو تس ةئنس دلو :لاقو .هيف مكاحلا لوق

 لئس :هيقفلا (رهاقلا دبع) روصنم وبأ لاقو .ةنس نيثالثو افّين روباَسْيَتب سّردو

 :لاقف ؟ حّجْرأ امهّيأ يكولعصلا لهس يبأو لافقلا ركب يبأ نع هيقفلا ديلولا وبأ

 لهأ ري مل :يفريصلا ركب وبأ هيقفلا لاقو !؟ لهس يبأ لثم نوكي نأ ردقي نمو

 ةدلبلا يتفم لهس وبأ :هللا دبع وبأ مكاحلا لاقو .لهس يبأ لثم ناسارخ

 ناك" ةركاشع نبا لاقو ؟ناسارخيب نيتعفاشلا نم انيأر نم لدُجأو «اههيقفو

 ملعْلا لهأ نيب اًميِف هركذو «ريطخ لحم اذ هي ناَمْيَلُس ُّنْب دمحم لْهَس وُ

 ؛ ةيرعشألا 5 نورهظي هدَّلَو دلوَو هدلوَو ره لزي مل و ناسارخب

 لاق 2"ةيماّركلاو ةضفارلاو َةّلَتْعُمْلا نم روباسيبب عدبْلا لهأ نودهاجيو

 .(709/4) راشب ت مالسإلا خيرات )١(

 .(04 :ص) يرعشألا ىلإ بسن اميف يرتفملا بذك نييبت (؟)
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 99 هرصعو هتايح يدادغبلا رهاقلا دبع مامإلا :لوألا لصفلا 0 ٍ

 . (جه /59) روباَسْيَتب نيتسو عست ةنس ةدعقلا يذ يف لهس وبأ يفوت :مكاحلا

 "7يزوجلا وأ ّيروجلا

 موا لئالد ىف ىقهيبلا هنع ىورو

 هللا دبع وبأ « يروُباسُيَّتلا « يرؤجلا «لدعلا «دّمحم نب ديزي نب دّمحم وه

 لضاف ؛هريغو ىفوصلا ىنيلاملا دمحم نب دمحأ دعس وبأ هنع ثدح «دهازلا

 ميدقلا عماجلا يرواجم نم « كي ةفينح يبأ باحصأ نم «دهاز ظفاح ةقث

 « ريثكلا هنع بتك «هبتك بحاصو « ىملسلا نمحرلا دبع ىبأ باحصأ صاوخ

 ناكو « مهريغو ّيولعلا نيسحلا نب دمحم نسحلا ابأ ديسلاو يرهزألا نسحلا

 . "97نيحلاصلا هللا دابع نم

 000 تر نادمح نب دمحأ نب دمحم ورمع وبأ

 حرش" طوطخملا هباتك يف ىنسحلا هللا ءامسأ ثيدح يدادغبلا هنع ىور

 .(بهو ةحول) "ءامسألا

 ورمع وبأ ناس نب هللا دبع نب يلع نب نادمح نب دمحأ نب دمحم

 . يوحُتلا ثدحملا ئرقملا دهاّزلا « يروُباَسْبَتلا يريحلا رفعج يبأ دهاٌّرلا نبا

 .(5//1551) مسابلا ضورلا )١(

 )7١0/1(. يقهيبلل ةوبنلا لئالد (؟)
 .(8948/) يناعمسلل باسنألا ()

 .(5//8719) مكاحلا خويش مجارت يف مسابلا ضورلا «(41721/8) راشب ت مالسإلا خيرات (:)
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 دل ومع كتل تحج هو 429 هراثآو هخويشو «هتايح :يدادغبلا مامإلا :يناثلا ثحبملا
 ضعب ىلإ هولقن ء«فُعَضو ّيمع امل مث «ةنس نيثالثو اًقْن هّشارِف دجسملا ناك
 داّهُّزلا بحصو «ةحيحص هتاعامس :مكاحلا لاق .روُباَسْيَت نم ةريجلاب هبراقأ

 لاقو ؛ نيتئامو نيعستو سمح ةنس عمسو «دهازلا يريجلا نامثع ابأ كردأو

 اهنأ ينغلبف « ىلْبح هتجوزو يْفّوُثو « ةنس نيعست نبا وهو تنب هل دلو :اضيأ

 اوؤاج دقف « هللا ىلإ هتملس :لاقف .يتدالو تَبَرق دق :هتافو دنع هل تلاق

 يذ يف يفوتو :لاق .4هي «تقولا يف تامو دّهشتو «ءامسلا نم يتءاربب

 ىلصو .ةئس نيعستو عبرأ وأ ثالث نبا وهو «هنم نيرشعلاو نماثلا يف ةدعقلا

 ْ 0 ريفاتلا فاعلا هيجل وبا ةيلغ

 (81 ت) رجاتلا هللا دبع وبأ ميهاربإ نب هللا دبع نب دمحم نب رهاط :هوبأ

 تح اًميف وه" :لاقو ةيعفاشلا ءاهقفلا تاقبط ىف حالصلا نبا هركذ

39 00 9 2 

 هللا دبع وبأ هركذو ؛ 0" رهاط نب رهاقلا دبع ىدادغبلا ولم ىبأ ذاتسالا وُبأ

 ."”ههنم عامسلا قزر نمم ةسداسلا ةقبطلا نمض ( مكاحلا

 هيقفلا يدادغبلا هللا دبع وُبَأ ميِهاَرْبِإ نب هللا دبع نب دَّمَحُم نب رِهاط وهو

 اًئيأَر نم فرظأ َناَك) :؟'هيف لاقو مكاحلا هنع ىور ؛ روباسين ليزن « يعفاشلا

 )١( راشب ت مالسإلا خيرات )4177/4(.

 ةيعفاشلا تاقبط ١117/4 مقرب هللا دبع نب رهاط ةمجرت يف (491/1) ةيعفاشلا ءاهقفلا تاقبط (؟)

 )7١4/7(. يكبسلل ىربكلا
 فورعملا دمحأ نب نسحلا نب دمحم نب دمحأ :هصخل « مكاحلل روباسين خيرات صيخلت (9)

 ةيسرافلا نع هبرعو ةيسرافلاب ناريإ يف هنم دوجوملا عبط ؛(84 :ص) يروباسينلا ةفيلخلاب

 . (نارهط - يميرك نمهب [د
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 5 لت هم دس سلال ِ

 نزال ةنعا يأ تيغيسا ةذئاق مهرْككأَو ةباَكي ْمهَسْحَأَو مهاتفأو نييِقاَرِعْلا نم

 عمس (؛ (هللا دبع ع نم ةَدْئاَف رثكأ نييدادكبا نم تي اَم)» :لوقي لهذ ىبأ

 ىفوت ؛ امهنارقأو ىضئارفلا مِساَقْلا نب هيأ رك نار هرقمتلا فاقت

 َنيِناَمَتَو ثالث ةنس لوألا عيبر رهش نم عِساَّتلا سيمَكْلا مْوَي روباسينب

 ((7م1) ةئامثالثو

 :قشمد خيرات يف ركاسع نبا هلقن ام هنع رهاقلا دبع مامإلا ةياور نمو

 دمحأ نب يلع نسحلا وبأ انث يئالعلا لهس نب ديعس رفظملا وبأ انربخأ»

 تعمس يدادغبلا دمحم نب رهاقلا دبع روصنم ابأ مامإلا :تعمس لاق ينيدملا

 :لوقي دمحم نب دينجلا تعمس :لوقي دمحم نب رفعج تعمس :لوقي يبأ

 نيبرقملا بولقو ميتاوخلاب ةقلعم راربألا بولق» :لوقي يطَقَّسلا يرسلا تعمس
 اذامب ائتيل نولوقي ءالؤهو انل قبس اذامب انتيل نولوقي كئلوأ قباوسلاب ةقلعم
 . ©0((انل متخي

 (405ت)) كروف نب ركب وبأ

 بيدألا يلوصألا ملكتملا «كروف نب نسحلا نب دمحم ركب وبأ ذاتسألا

 اهقف ىراجي ال يذلا ربحلاو ليلجلا مامإلا وهو ؛ ىناهبصألا ظعاولا يوحنلا

 قارعلاب ماقأ ؛2")غلاب عروو ةلالجو ةباهم عم اوحنو اظعوو امالكو الوصأو

 لهأ هلسارف «ةعدتبملا هب تعمسف ّيرلا ىلإ هجوت مث «ملعلا سردي ةدم

 .الماك سيل هنكلو «هل صيخلت دجو دقو «نآلا دحل دجوي مل نكلو -

 )١( ركاسع نبال قشمد خيرات )191/7١(.

 يكبسلل ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط (؟) )5//1117(.

 نا



 5 هراثآو هخويشو ؛هتايح :يدادغبلا مامإلا :يناثلا ثحبملا ِ

 ةسردم اهب هل ينبف «روباسين دروو لعفف «مهيلإ هجوتلا هنم اوسمتلاو روباسين

 هتاكرب ترهظو اهنطوتسا املو «مولعلا نم اعاونأ هب ىلاعت هللا ايحأو ءارادو

 نآرقلا يناعمو نيدلاو هقفلا لوصأ يف هتافنصم تغلبو ةهقفتملا ةعامج ىلع

 .ةريثك تارظانم اهب هل ترجو ةئزغ ةنيدم ىلإ يعد « فنصم ةئام نم ابيرق

 . مارك نبا هللا دبع يبأ باحصأ ىلع درلا ديدش ناكو

 روباسين ىلإ لقنو «كانه تامف قيرطلا يف ٌمَسف روباسين ىلإ داع مث
 ,©0 ىلاعت هللا همحر « ةثامعبرأو تس ةئنس هتافو تناكو « ةريجلاب نفدو

 اهيف باوصلا نّيبو اهحرش « ةحيحص ريغ ةياكح هتافو يف تيور :ٌتلق

 . "7تاقبطلا ىف ىكبسلا نبا

 [ه 41 :ىفوتملا | "7ينييارفسإلا قاحسإ وبأ

 قاحسإ وبأ ذاتسألا «نارهم نب ميهاربإ نب دمحم نْب ميهاربإ

 نكُر «ناسارخ لهأ مامإ «َيعفاَشلا هيقفلا ملكتملا َيلوُصألا ينبيارفسإلا

 نْب َجْلْعَد ْنَع ىور .ةديفملا فيناصّتلا ُهَل «داهتجالا ةبتر غلب نم دحأ .نيذلا

 ىلمأو «ةعامجو « ىليعامسإلا ركب ىبأو «ّىعفاشلا ركب ىبأو « يزُجسلا دمحأ
 و ع 2 00 01 هم

 .ةعامجو «يريشقلا مساقلا وبأو «َيقَهْيَبلا ركب وبأ ُهْنَع ىورو .سلاجم

 ةاا ب 1 1 " ١

 تايفولاب يفاولا ؛(177/4) يكبسلل ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط ؛«(77/7/4) نايعألا تايفو (1)
 )1١9/9(. راشب ت مالسإلا خيرات «(561/)

 )1١( يكبسلل ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط :رظنا )170/4(.
 )1( راشب ت مالسإلا خيرات )191/9(.
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 1 ورم هتايح يدادغبلا رهاقلا دبع مامإلا يا

 ّيربطلا تطيل و يمال قدح ماس رك ف اورق يور

 موي روباسُيتب يفْوتو «ةروهشم ةسردم روباسُنتب ُهَل تينّبو «هريغو هقفلا 0

 .اهب هدهشمب نِفُّدو نييارفسإ ىلإ لقنو «ةنّسلا نم ءاروشاع

 ْنَع اًلضف «قرشملا ةيحان زارط قاَحْسِإ وبأ َناَك :رفاغلا دْبَع لاقو
 .عرولا يف نيغلابملا «ةدابعلا يف نيدهتجملا نم ناك مث .هتيحانو روباسُيت

 .هتلالجل "هخيرات" يف هركذو «ءازجأ ةرشع مكاحلا هللا دبع وبأ هيلع بختنا

 ءالمإلا سلجم هل دقعو « ثيدح فلأ يزارلا ظفاحلا يلع نب دمحأ هل جرخو

 . ثيدحلا يف اتبث «ةقث ناكو « شمحم نبا دعب

 دابع نْب بحاّصلا ْنَأ هب قثأ نم يل ىكح» :ركاسع نبا مساقلا وبأ لاق

 اوناكو «ينييارفسإلاو «كروُق نباو «ينالقابلا نبا ركذ ىلإ ىهتنا اذإ َناَك
 َينالِقابلا نبا :هباحصأل َلاَق «يرعْشَأْلا نَسَحلا يِبَأ باحصأ نم نيرصاعتم

 .«قرحت ٌدان ينيبارفسإلاو «قرطُم لص كروُق نباو « قرغُم وحب

 يلوصألا هيقفلا ينييارفسإلا قاحسإ وبأ» :"هخيرات" يف مكاحلا لاقو

 ءامزعلا هل ردأ ؟ةقاو لق ارغلا قو وقريت راما هذه. يف مدقتملا ؛ ملكتملا

 اهلبق روباستب نبي مل يتلا ةسردملا روباستب ُهَل يبو :َلاَق نأ ىلإ .مّدقَتلاب

 .(اهيف سّردف .اهلثم

 :هذيمالت :اسماخ

 نم «نوريثك هنع ذخأ دقف « هه 500 هرمع لوط عم «ةيملعلا هتناكمل ارظن

 .ابرغو اقرش ةيمالسإلا دالبلا نمو روباسين لهأ

 و
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 :هنع لخأ نممف

 4١6( ت) كلملا دبع نب دمحأ نب رصن

 رهاط نب رهاقلا دبع عمسو قرشملا ىلإ لحر ّيسلدنأ ؛هدج ىلإ بسي

 نب ىيحي بلاط وبأ هنم عمسف «ةبرغلا يف ثّدحو «هريغو يروباسينلا هيقفلا

 بيطخلا يلع نب دمحأ ركب يبأ خويش نم خيش يركسدلا بيطلا نب يلع
 يميعنلا لضفلا نب دمحأ روصنم وبأ هنع ىورو :فسوي نب ةزمح لاق

 ةزمح مساقلا وبأ كلذ ركذ «ثيدحلا يف ىبتجملا باتك فنصم يناجرجلا

 يميعنلا نإ :لاقو ناجرج خيرات يف يمهسلا ىسوم نب ميهاربإ نب فسوي نب
 .©")ةئامعبرأو ةرشع سمخ ةنس لاوش يف تام

 00( 4م0ت) ىقَماَتلا

 أرقي ناكو «همان» ىلإ ةبسنلا هذه ,« فاقلا اهرخآ يفو ميملاو نونلا حتفب

 هذهب روهشملاو « (اقمان» لعجو بّرعف «ةرضحلا نم ةدراولا بتكلاو ريشانملا

 ىقمانلا ثيللا نب هللا دبع نبا دمحم نب دمحأ نب ىلع نسحلا وبأ ةبسنلا

 نكس «يحاونلا ضعب نم روتسم حلاص خيش «روباسين لهأ نم «لاضفلا
 دمحأ ركب ابأو يدايزلا شمحم نبا دمحم نب دمحم رهاط ابأ عمسو «روباسين

 ىور «مهريغو يدادغبلا رهاط نبا رهاقلا دبع روصنم ابأو ّيريحلا نسحلا نب

 نب نيسحلا ىلع وبأو روباسينب يماحشلا رهاط نب رهاز مساقلا وبأ هنع انل
 ىدامج خلس سيمخلا ةليل ىفوتو ءامهريغو ورمب بتاكلا نيسحلا نب ىلع
 .ةئامعبرأو نينامث ةنس ىلوألا

 .( عاد :ص) سلدنألا لهأ لاجر خيرات يف سمتلملا ةيغب 00(

 .(18/11) يناعمسلل باسنألا (؟)
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 ٍه دا هتايح يدادغبلا رهاقلا دبع مامإلا :لوألا 0 ع

 (""(جه ؛!١ت) ينييارفسإلا رفظملا وبأ روفهاش :هديفح وأ هرهص

 لاق «سوطب كلملا ماظن 2)هطبترا «رسفملا هيقفلا ىلوصألا مامإلا

 يف رفاسو لوصألا يف فنصو روهشملا ريبكلا ريسفتلا فنصو :رفاغلا دبع

 ةرهاصم لاصتا هل ناكو لاق ء«مصألا باحصأ نم عمسو «ملعلا بلط

 )41/١ ةئامعبرأو نيعبسو ىدحإ ةنس ىفوت « يدادغبلا روصنم ىبأ ذاتسألاب

 باتكل ةخسن نوكي داكب ( "نيدلاب ريصبتلا" :باتك بحاص وه :تلق (جه

 .ملعأ هللاو ءهذجل قرفلا نيب قرفلا

 ينييارفسإلا مساقلا وبأ ذاتسألا ناكسح نب دمحم نب ىلع نب رابجلا دبع

 "”(جه؛ها١ت) فاكسإلا

 نم ةعبارلا ةقبطلا ىف ركذو «لوصألاو مالكلا يف نيمرحلا مامإ ذاتسأ

 رصعلا لضافأ نم ريبك ليلج خيش :رفاغلا دبع هيف لاق ؛ '؟!نييرعشألا تاقبط

 هل يقهيبلا ةريود م امإ يرعشألا باحصأ نم نيملكتملاو ءاهقفلا سوؤرو

 نم فلسلا ةقيرط موزل عم ىوتفلا يف مدقتلاو سيردتلاو رظنلا يف ناسللا

 مامإ هيلع أرق «هلثم يئر ام هتقو يف ريظنلا ميدع ناك «عرولاو رقفلاو دهزلا

 نينثالا موي يفوتو ءالماع املاع شاع هتقيرطب جرختو لوصألا نيمرحلا

 .(جه:05؟) ةئامعبرأو نيسمخو نيتنثا ةنس رفص نم نيرشعلاو نماثلا

 .(11/0) يكبسلل ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط )١(
 .اطابر هل ذختا (؟)

 .(177/18) مالعألا ريس «(44/0) يكبسلل ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط ()

 .(717/0/) ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط « يكبسلاو ؛(767 :ص) يرتفملا بذك نييبت (:4)
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 : رك هخويشو ؛هتايح يع عامل تصمم - ٍ

 (جه 450 ت) يفوصلا يروباسينلا نزاوه نب ميركلا دبع يريشقلا مساقلا وبأ

 وبأ يريشقلا دمحم نب ةحلط نب كلملا دبع نب نزاوه نب ميركلا دبع

 ءرعاشلا بتاكلا يوحنلا بيدألا رسفملا يلوصألا ملكتملا هيقفلا «مساقلا

 ناسارخ اودرو نيذلا برعلا نم اوتسأ ةيحان نم هلصأ « هتقو ديسو هرصع باش

 لبق ريبكلا ريسفتلا فنص «مألا ىملس بألا يريشق وهف «ىحاونلا اونكسو

 دمحم وبأ اهيف ةقفر يف جحلا ىلإ جرخو « سلاجملا بترو ؛ ةئام عبرأو رشعلا

 دمحم يبأو «دادغبب لضفلا نب نيسحلا يبأو «نارشب نب نيسحلا يبأ : لثم

 رق د ل و الل نلف غو لو نتا نباو « ةفوكلاب ريذن نب حانج

 دنسم) عمسو (ميعن يبأ نع (ةناوع يبأ دنسم) عمسو فافخلا نم هجورخ

 ,. "7قاقدلا يلع يبأ نع فوصتلا قيرط ذخأو «كروف نبا نع (دواد يبأ

 ظعولا سلاجم امأو ءءاضيب دي حالسلا لامعتساو ةيسورفلا يف هل ناك

 عبس ةئس ثيدحلا ىف ءالمإلا سلجم هسفنل دقعو «اهمامإ وهف ريكذتلاو

 . ©0ةئامعبرأو نيثالثو

 مالكلا هنع ذخأف «ىلوصألا كروف نب ركب ىبأ ذاتسألا ىلإ فلتخا

 رظنو « ينيبارفسإلا قاحسإ يبأ ىلإ فلتخا مث .ةياغلا هيف غلب ىتح «رظنلاو

 ىفوت املف .ةمطاف هتنباب 00 يلع وبأ هجوز مث . ينالقابلا نبا فيلآت يف

 ا7هبحصو يملسلا ن نمحرلا دبع ابأ رشاع يلع وبأ

 )١( :ص) روباسين خيراتل قايسلا باتك نم بختنملا 7570(.
 نايعألا تايفو (؟) )/١0؟(.

 )( راشب ت مالسإلا خيرات )518/1١١(.

 و



 ٍه دا هتايح يدادغبلا رهاقلا دبع مامإلا هرااوقتلاو ٍ

 ةلاسرلا هلو «نييرعشألا تاقبط نم ةعبارلا ةقبطلا نم وه :ٌتلق

 ام ةياكحب ةئسلا لهأ ةياكش " :اهامس روباسينب ةيرعشألا ةنحم مايأ ةروهشملا

 .("7يكبسلا نبا مامإلاو « ""ركاسع نبا اهلقن دقو «"ةنحملا نم مهلان

 (هزلث تر (يبوريشلا ركب وبأ

 نب يلع نب هيوريش نب يلع نب نيسحلا نبا دمحم نب رافغلا دبع

 حلاص رّمعُم خيش وهو « يروباسينلا ركب وبأ 2؟يذبانجلا ييوريشلا نيسحلا

 ىلإ «حابرألا اهيلع قزتريو سانلا عئاضب لمحي ارجات ناك «فيفع ليبن ةقث

 هل كروبو دئاوفلا هل تجرخو «ثيدحلا ةياورب لغتشاو هتيب مزلف زجع نأ

 دادجألاب دافحألا قحلأو ؛ملعلا هنم عمسو « ةنس نيعبرأ ثيدحلا ىور ىتح

 ناك ام نيعمتسملاو خياشملا ءازجأ نم ءزج ىلع ري ملو ؛«مصألا دانسإلا يف

 ناك نإو «هرمع رخآ ىلإ هلقعو هرصبو هعمسب عمو «قابطلا نم هئازجأ ىلع

 نب دمحم ركب ابأ يضاقلاو نسحلا ابأ هابأ روباسينب عمس «فعض هرصب

 يفريصلا ناذاش نب لضفلا نب ىسوم نب دمحم دعس ابأو يريخلا نسحلا

 روصنم ابأو يكزملا ىيحي نب دمحم نب ميهاربإ نب دمحم هللا دبع ابأو

 )١( :ص) يرعشألا ىلإ بسن اميف يرتفملا بذك نييبت ١1١١(.

 .(1949/7) يكبسلل ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط (؟)

 يفو ءارلا مضو نيتطقنب اهتحت نم ةطوقنملا ءايلا نوكسو ةمجعملا نيشلا ربك ىيوزبشلا 000

 :رظنأ هيلإ بستنملا دادجأ ضعبل مسا وهو «هيوريش ىلإ ةبسنلا هذه ؛ىرخأ ءاي اهرخآ

 .(1717/8) يناعمسلل باسنألا

 ةيحان «ةمجعم لاذو «ةروسكم ةدحوم ءاب فلألا دعبو «مضلاب ذبانج ىلإ ةبسن يذبانجلاو (:)
 .(18/11) يناعمسلل باسنألا .روباسين يحاون نم

 ء
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 ةرشع عبرأ ةنس يف هتدالو تناكو « "'بهريغو يدادغبلا رهاط نب رهاقلا دبع

 ا ةئامسمخو رشع ةنس يف هتافوو « ةئامعبرأو

 (جه تر يقهيبلا ركب وبأ

 ننسلا اهنم « ةيثيدحلا هتافنصم ىف «يدادغبلا مامإلا نع لقنلا نم رثكأ

 ."!اهريغو «داقتعالاو «تافصلاو ءامسألاو « ىربكلا

 يقهيبلا ىسوم نب هللا دبع نب يلع نب نيسحلا نب دمحا ركب وبأ وه
 درفو هنامز دحاو «روهشملا ريبكلا ظفاحلا ىعفاشلا هيقفلا « '؟”يدْؤَجْوَرْسْخلا

 يف عّيبلا نبا هللا دبع يبأ مكاحلا باحصأ رابك نم «نونفلا يف هنارقأ

 بلغ «يزورملا يرمعلا دمحم نب رصان حتفلا يبأ نع هقفلا ذخأ ؛ ثيدحلا

 «زاجحلاو لابجلاو قارعلا ىلإ هبلط يف لحرو «هب رهتشاو « ثيدحلا هيلع

 عرشو «اهيلإ ىهتنا يتلا دالبلا ةيقبب كلذكو هرصع ءاملع نم ناسارخب عمسو

 لوأ وهو «ءزج فلأ هفيناصت غلبت :ليق ىتح ًاريثك هيف فنصف فينصتلا يف

 « تادلجم رشع ىف ( هنع ىلاعت هللا ىضر ىعفاشلا مامإلا صوصن عمج نم

 راثآلاو «ةوبنلا لئالدو ريغصلا نئسلا ريبكلا نئسلا هتافنصم روهشم نمو

 )07/7/١. نادلبلا مجعم )١(

 .(7710/8) يناعمسلل باسنألا (؟)

 حاتفلا دبع نب دومحم ؛"َيِقَهَبلا حوُيش ٍمحاَرعِب يقم ُفاَحْنِإ' باتك ليصفتلل عجاري ()
 .م 8١١7ه ١479 «ىلوألا :ةعبطلا «عيزوتلاو رشنلل ناميملا راد ؛لاحنلا

 رسكو واولا نوكسو ءارلا حتفو ةلمهملا نيسلا نوكسو ةمجعملا ءاخلا مضب درجورسخ“ )0(

 تاقبط يف يكبسلا هلاق «"قهيب ةيحان نم ةيرق ةلمهملا لادلا اهرخآ يفو ءارلا نوكسو ميجلا

 .(4/4) ىربكلا ةيعفاشلا
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 7 هرصعو هتايح يدادغبلا مسدد الا ٍه

 ريغو لبنح نب دمحأ بقانمو يبلطملا يعفاشلا بقانمو «ناميالا بعشو

 نم ام» :هقح يف نيمرحلا مامإ لاقو «ليلقلاب ايندلا نم ًاعناق ناكو .كلذ

 يعفاشلا ىلع هل نإف يقهيبلا دمحأ الإ «ةنم هيلع يعفاشللو الإ بهذملا يعفاش

 رشنل روباسين ىلإ بلطو « يعفاشلا بهذمل ةرصن سانلا رثكأ نم ناكو « (ةنم

 ثيدحلا هنع ذخأو «فلسلا ةريس ىلع ناكو ءاهيلإ لقتناو باجأف ملعلا

 يريشقلا معنملا دبعو يوارفلا دمحمو يماحشلا رهاز مهنم «نايعلا نم ةعامج

 يف يفوتو «ةئامثالثو نينامثو عبرا ةنس نابعش يف هدلوم ناكو .مهريغو

 لقنو «روباسينب «ةئامعبرأو نيسمخو نامث ةنس ىلوألا ىدامج نم رشاعلا

 .ىلاعت هللا همحر « قهيب ىلإ

 اهتحت نم ةانثملا ءايلا نوكسو ةدحوملا ءابلا حتفب - قهيب ىلإ هتبسنو

 نيرشع ىلع روباسين يحاونب ةعمتجم ىرق يهو فاق ةحوتفملا ءاهلا دعبو
 ."”ةمجعملا ءاخلا مضب يهو ءاهارق نم دْرِجْؤرْسخو ءاهنم اخسرف

 95٠" ةنس ايح ناك هيوجنز نبا

 دمحم نب دمحأ نب دمحم نب دمحأ ركب وبأ «رّمعملا «هيقفلا «مامإلا

 ءاباش دادغب مدقو .ةئام عبرأو ثالث ةنس :دلو . يعفاشلا « يناجنزلا هيوجنز نب

 نيسحلا نم (دمحأ مامإلا دنسم) عمسف . ةفئاطو «ناذاش نب يلع يبأ نم عمسف

 يبلغتلا نوراه نبا نم (ديبع يبأ بيرغ) عمسو «يعيطقلا بحاص يكالفلا

 ةيعفاشلا تاقبط (177/14) ةلاسرلا ط ءالبنلا مالعأ ريس 95(«2 - 5/1) نايعألا تايفو )١(

 .(8/14) يكبسلل ىربكلا
 .(19//7719) ةلاسرلا ط ءالبنلا مالعأ ريس (؟)
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 رادمو «هيلإ ةلحرلا تراصو « بتاكلا رقصلا نبا ىلع ورمع يبأل أرقو ءايلاع

 رهاقلا دبع ةمالعلاو « يركسدلا بلاط يبأ :نم عمسو ؛ هيلع هدلبب ىوتفلا

 ثدح هنكل «هتافوب ترفظ ام :(يبهذلا) لاق ؛ يلوصألا يدادغبلا رهاط نب

 .")هربخ عطقناو « ةئام سمخ ةنس يف

 هتافلؤم :اسداس ؛*»

 ولو» :يدادغبلا هخيش نأش يف هذيملتو هديفح روفهاش رفظملا وبأ لاق

 ىلع مولعلا عيمج يف مهل فنصم نم ةعامجلاو ةنسلا لهأل نكي مل
 همولعو هفراعم يف هنارقأ دحاوو هنامز درف ناك نم الإ مومعلاو صوصخلا

 ولو «فيناصت هيف هلو الإ مولعلا نم ملع نم امو «هفيناصت نم ررغلا ةرثكو

 باتك وهو نيدلا لوصأ يف لحنلاو للملا باتك الإ فيناصتلا نم هل نكي مل
 هملع نونف نم هيف ام ةرثكل هلثم نم نكمتي هنأ رشب رطاخ يف عسي داكي ال
 جرخت قئاقدلا مأ يه يتلا تاردقملاو ثيدحلاو هقفلاو مالكلا يف هفيناصتو

 ةبوذعو هترابع نسح عم عاونألا هذه يف هبتك لثم ىلإ قبسي مل رصحلا نع
 . ©")(هبتك عيمج يف همالك ةفاطلو هنايب

 مولع يف «ةريثك تافلؤم « :9و روصنم يبأ انمامإل نأ ىلع لدي اذهو

 ام اهنمو « هتافلؤم ضعب يف وه هركذ اهنمو «نومجرتملا هركذ ام اهنم « ىتش

 .نآلا ىلإ دوقفم وه ام اهنمو « طوطخم وه ام اهنمو عوبطم وه

 )١( ةلاسرلا ط ءالبنلا مالعأ ريس )775/19 -778(.

 ؛ص) نيدلاب ريصبتلا (؟) ١94(.

 ول



 ١ وا هتايح يدادغبلا رهاقلا دبع مامإلا :لوألا لصفلا ©

 لودجلا يف يدادغبلا مامإلا تافلّؤم نم هيلع انفقو ام لامجإ نكميو

 :ىلاتلا

 لوصأ هباتك ىف فلؤملا هركذ

 (854 :ص) نيدلا

 : 0 دلا ل أ تانك ف هركذ

 ليل

 يكبسلل ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط | تافصلا باتك
 |)١50/0( تافص هعوضوم)

 بتكلا يماسأ نع نونظلا فشك| ناسنإلا قلخ
 )١497/5( نونفلاو | (تابنلاو ناويحلاو

 « يكبسلل ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط

 باتك نع همالك يف «يلي ام رظناو | يناجرجلا ىلع درلا
 (8 4 4/1) "يعفاشلا بقانم" 5 هلا

 بتكلا يماسأ نع نونظلا فشك | ةفينح يبأ بهذم
 (8944/1) نونفلاو

 ةيعفاشلا تاقبط يف يكبسلا لاق
 فففلأ )9554/١(:, ىربكلا

 نيباتك يدادغبلا رهاقلا دبع

 صتخي لفاح ريبك امهدحأ

 ققحم رصتخم رخآلاو بقانملاب
 يناجرجلا ىلع درلاب صتخي

 اذه بانجل ضرعت يذلا يفنحلا
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 ٍه وداد هخويشو «هتايح :يدادغبلا مامإلا :يفاثلا تعجل

 نييمرجاجلا لئاسم

 " (يعفاشلا) مامإلا

 بتكلا يماسأ نع نونظلا فشك

 )١8140/57( نونفلاو

 باتك يف يوفدألا هيلإ ررشأ
 7 0 "عامسلا ماكحأب عاتمإلا"

 ءافو" باتك يف هنم لقنلا اندجو

 "ىفطصملا راد رابخأب افولا

 (180/5) (١١91ت) يدوهمسلل

 روصنم وبأ ذاتسألا لاقو) :هيف

 :نييمرجاجلا ةبوجأ يف يدادغبلا

 نم نوققحملا نوملكتملا لاق"

 يح ٍةيِلَع ادمحم انيبن نإ :ائباحصأ

 نإو «هتمأ تاعاطب ّرسي ؛هتافو دعب

 مهيلع همالسو هللا تاولص ءايبنألا

 "نولبي ال

 ءامسألا" باتك يف هركذ

 (أ 5١7و) ”تافصلاو

 بتكلا يماسأ نع نونظلا فشك

 )551/١( نونفلاو

 :ة

 ينوريبلا دهعم ةبتكم

 « هيقرشلا تاساردلل

 ؛ دنقشط « ناتسكابزوا

 .115 :ظفحلا مقر

 تاقرو ىلع تفقو

 ةلاح يف هتدجوف « هنم

 .ةئيدر



 هرصعو هتايح يدادغيلا رهاقلا دبع مامإلا :لوألا لصفلا

 :صص "قرفلا نيب قرفلا" يف هركذ
82 

 ام اهنم هبتك نم عضاوم يف هركذ

 :ص) ”قرفلا نيب قرفلا" يف
0) 

 بتكلا يماسأ نع نونظلا فشك

 (١؟1/5/7) نونفلاو

 عبط «لوادتم عوبطم

 (م٠ ٠ ةلس ةرم لوأ

 اهنم تاعبطلا تلاوت مث

 اهنمو «ديمحلا دبع

 .يرثوكلا دهاز

 بتكلا ىماسأ نع نوئظلا فشك

 )1١917/١/7( نونفلاو

 عسا اواني طم
 راد ةعبط اهلوأ « تارم

 « لوبنطسإ «نونفلا

 «ايكرت /١97

 وأ نيدلا لوصأ

 .نيمجرتملا رثكأ هركذ ةسمخلا لوصألا

 رايعلا باتك ىف فلؤملا هركذ

 (ب/و ةقرو)



 م ير :راثآو هخويشو «هتايح :يدادغبلا مامإلا :يناثلا ثحبملا ج
 م 000

 طوطخم وأ عوبطم ةلاحإلا ردصم باتكلا

 ىكبسلل ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط

 04/60 ١
 بتكلا ىماسأ نع نونظلا فشك

 ْ (؟١/61) نونفلاو

 بتكلا يماسأ نع نوئظلا فشك

 )1517/1١( نونفلاو

 ناضمر :قيقحتب عبط |ءامسألا" باك يف هركذ
 ةبتكم راد « ميهاربإ (أ١7"و) ”تافصلاو

  جه5٠5١) لالهلا | ىكبسلل ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط

 (م ْ (6/:014)
 « ناديعس قيقحتب عبط

 دهعم ؛ميلس دمحأ | يكبسلل ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط

 ؛ ةيبرعلا تاطوطخملا (11/)

١6 

 فحتملاب طوطخم

 «ارتلجنإ ؛ ىئاطيربلا

 : ظفحلا مقر ؛ ندنل

 دشار يرصيق ؛ 17
 ةقرو 4410 مقر يدنفأ

 ؛ ةردان ةخسن 6

 ةقرو 47 مقر هلال
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 .(4/ 5) «يلكرزلل مالعألا

6١ 



 : . هرصعو هتايح يدادغبلا رهاقلا دبع مامإلا كاملا ٍه

 ماتلا ءطولا ماكحأ

 ءاقتلاب فورعملا وهو

 ةعبرأ يف نيناتخلا

 ثيراوم يف دامعلا

 دابعلا

 ةلاحإلا ردصم

 نيب قرفلا" يف فلؤملا هركذ

 رايعلا يفو «(7017 :ص) "قرفلا

 دقو" :لاقو «(أ/١١١) ةقرو

 لك نالطب ىلع ةلدألا انيصقتسا

 ةعدب لكو « ةفسالفلا ءارآ نم يأر

 انباتك يف ةلالغلا يوذ عدب نم

 "لحنلاو للملا باتكب فورعملا

 ريغ عوضوم هنأ كلذب نيبتف
 هللاو ةيمالسإلا قرفلا عوضوم

 ملعأ

 يكبسلل ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط

 (١:١1/ه)

 بتكلا ىماسأ نع نوئظلا فشك

 )١1970/17( نونفلاو

 يكبسلل ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط

(1/0) 

 يكبسلل ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط

(1/0) 

60, 

 ريبلا .د قيقحتب عوبطم

 راد - ردان يرصن

 نانبل قرشملا

 وه هنأ يف ٌكشن نحنو

 مالك نم دوصقمل

 ملعأ هللاو فلؤملا

 ( يداهلا دبع دعسأ لماك

 5 نامع (يودعلا راد

 ندرالا



 9 هراثآو هخويشو «هتايح :يدادغبلا مامإلا :يفاثلا ثحبملا ِ 8

 طوطخموأ نوط | ةلحإلا ردع
 ةبهش ىضاق نبال هي تاققب 100 ةسش , ضاق بال ةيعفاشلا تاقط

 (؟ 7/1١١

 يكبسلل ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط

 )40/١١(

 بتكلا يماسأ نع نوئظلا فشك

 (19759/5؟) نونفلاو

 بتكلا يماسأ نع نونظلا فشك

 (71/5/5١1؟) نونفلاو

 :ص قرفلل نيب قرفلا يف هركذ

 ةعماجلاب طوطخم
 «دنهلاب ةيمالسإلا

 مقر ؛هركيلع :ةنيدم | بتكلا يماسأ نع نونظلا فشك | تاهباشتملا ليوأت

 4١4/9460 :ظفحلا )10/١( نونفلاو | تايآلاو رابخألا ىف

 ةيرهاظلا ةبتكملاو ْ

 ها/؟ مقر قشمدب

 باتك يف يشكرزلا هيلإ راشأ "ةيافكلا"

 01١(. :ص) ةباحصلا

0, 



 .ٍه هرصعو هتايح يدادغبلا رهاقلا دبع مامإلا :لوألا لصفلا و

 ةقرو) رظنلا رايع يف هامس اذكه
 (بإ١

 ىكبسلل ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط

(1/0) 

 راشأ يذلا ”ليصحتلا" وه هلعلو

 رحبلا ةمدقم يف يشكرزلا هيلإ

 . طيحملا

 (أ/"٠ ةقرو) رظنلا رايع يف هركذ

 هتارظانم :اعباس ؛#)

 ,همصخ ىلع هتدشو «ةرظانملا يف هتضراع ةوقب يدادغبلا مامإلا فرع

 سلاجم يف «مهل هتاحراطمو «نيفلاخملل هتارظانم ضعب هسفنب لجس دقو

 هريغ يف هيلإ تفلأ ام اهنمو « باتكلا اذه يف هيلإ راشأ ام اهنم ؛ ةماعو ةصاخ

 يبأك نيخرؤملا ضعب هلّجس ام اهنمو «قرفلا نيب قرفلا باتكك بتكلا نم

 يف « هتارظانم ضعب «هبتك نم انيديأ نيب ام لالخ نم انل عمتجا دقو

 ولع عم « هئاكذ ةوقو « هتضراع ةدش اهيف نيبتي يذلاو «موصخلا ةلداجم

 ٠ نيطالسلا دنع هتلزنم

 ىترهاتلل هترظانم د:

 افراع احيصف ناك « نييرصملا ةاعد نم لجر ىترهاتلاو" :ىناعمسلا لاق

 «داحلإلا ىلإ دومحم ناطلسلا ةوعدل مكاحلا ةهج نم ناسارخ مدق ( مهمولعب
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 9 هراثآو هخويشو ؛هتايح :يدادغبلا مامإلا :يناثلا ثحبملا ِ

 قرفلا ةمئأ لفحم يف عمتجاو روباسين لهأ ىلإ هترظانمو هرمأ دومحم ضوفف

 هعطقو ئروباسينلا مث يدادغبلا رهاط نب رهاقلا دبع روصنم وبأ ذاتسألا هملكو

 لاحلا عفرف هلتقب ةمئألا ىتفأو باوج هل رهظي ملو تكس ثيحب ةجحلا همزلأو

 . 20"ةئامعبرألا دعب تسب يحاونب لتقف هلتقب رمأف ؛ هللاب رداقلا ىلإ دومحم رمأب

 ("!سَجملا رجاهم نبال هت رظانم 2

 ىبأ ةلودلا رصان سلجم يف ءاذه رجاهم نبا ٌترظان رهاقلا دبع لاق

 ةنس ىف ةيناماسلا شيج بحاص «روجميس نب ميهاربا نب دمحم نسحلا

 نوكي نأ اهيف هتمزلأ (...) ةلأسملا هذه يف 2(جه الا/٠) ةئامثالثو نيعبس

 مزتلاف « قراسلا ريغ ةقرسلا يف عوطقملاو ( ينازلا ريغ ىنزلا يف دودحملا

 هللا ءاعسأو مسا هذنع دوبعملا نأل اضّرع هدوبعم نوكي نأ هتمزلأف (كلذ

 مسج يف ضرع دوبعملا" :لاقف «ميدق مسج يف ةلاح مضارعأ هّدنع ىلاعت

 قو هللا دبعت ال ًاذإ تنأ" :هل تلقف «"ضرعلا نود مسجلا دبعأ انأو « ميدقلا

 ."ضرعلا نود مسجلا دبعت كنأ تمعز دقو « ضرع كدنع ىلاعت هللا نأل

 لل هترظانم

 نأ نومعزي يرلاب موق ةكردتسملا ءالؤه نمو» :يدادغبلا ذاتسألا لاق

 )1١/9-١١(. يناعمسلل باسنألا )١(

 .(؟07- 56١ :ص) قرفلا نيب قرفلا (؟)

 نأل مهفالسأ ىلع ىفخ ام اوكردتسا مهنا نومعزي ةيراجنلا نم موق ءالؤه» :يدادغبلا لاق (7)

 اوقرتفا مث قولخم هنأ ةكردتسملا تمعزو قولخم نآرقلا نأب لوقلا قالطإ اوعنم مهفالسأ

 -هذه بيترت ىلع قولخم هللا مالك نإ لاق دق يي ىبنلا نأ تمعز ةقرف نيتقرف مهنيب اميف

00 



 5 هرصعو هتايح يدادغبلا رهاقلا دبع مامإلا :لوألا لصفلا ع ع

 .سمش اهنإ :سمشلا يف مهنم دحاولا لاق ول ىتح بذك اهلك مهيفلاخم لاوقأ

 هل تلقف ( يرلاب ةفئاطلا هذه ضعب ترظان :رهاقلا دبع لاق «هيف ابذاك ناكل

 له «حافس نم ال حاكن نم دولوم لقاع ناسنإ تنأ :كل يلوق نع ينربخا

 ىف قداص تنأ :هل تلقف «لوقلا اذه ىف بذاك تنأ :لاقف ؟هيف اقداص نوكأ

 ١ (0(كلذ ىلع هلل دمحلاو الجخ تكسف « باوجلا اذه

 فوسليفلا يرماعلا نسحلا ىبأل هترظانم

 يرِماَعلاو انعمج دقلو» :ميهي لاق «(أ/” ةقرو) رايعلا ىف اهركذ دقو

 ةيصاخ يف هانرظانو 0 نب سوباق يلاعملا سمش سلجم ( مهنم

 تبثو «اهرثكأ يف هتارايتخا ةرصن نع عطقناف « تاعاعشلاو كرادملاو ساوحلا

 .اهلقأ يف جاجللا ىلع

 ىبأ ةلودلا رصان [نب] ىلع ىبأ ةلودلا ماظن سلجم ىف هعم انعمتجاو

 رخآ ناكف « سايروغيطاق باتك نم « تالوَقَملا ماسقأ ىف هانيراجو ؛ نسحلا

 "هلؤأل اضقانم اهريسفت ىف همالك

 :هرعش :انماث #©

 وه هاور ام اهنمف «يناعملاو ضارغألا ًةفلتخم راعشأ يدادغبلا مامإلل

 ىف ءاهقفلا ةقيرط ىلع ناك هنأ ىلع «هنع يور ام اهنمو «هبتك ىف هسفن نع

 لاق خيي يبنلا نإ لقي مل نمو اهفورح هبيترت ىلع ةظفللا هذهب كلذ دقتعا هنكلو فورحلا -

 مالك لقي مل جي: ىبنلا نإ مهنم ةيناثلا ةقرفلا تلاقو رفاك وهف فورحلا هذه بيترت ىلع كلذ

 مالك نإ لاق هنأ معز نمو هيلع لدو كلذ دقتعا هنكلو فورحلا هذه بيترت ىلع قولخم هللا

 .(؟17/8 :ص) قرفلا نيب قرفلا «رفاك وهف ةظفللا هذهب قولخم هللا

 .(778 :ص) قرفلا نيب قرفلا )١(
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 ٍ 5 هراثآو هخويشو «هتايح :يدادغبلا مامإلا :يناثلا ثحبملا : ٍه

 ريثك يف هتاحلطصمو ىهقفلا ريكفتلا تاودأ لامعتساو « مهيلع ةمكحلا ةبلغ

 ؛ هنودشنب امم

 وذحي رعش هلَّو» :لاقف ىبلاعثلا روصنم وبأ بيدألا ةمالعلا هل دهش اذهبو

 5 (”(ٌيِرْصَمْلا هيقُمْلا روصُنَم ا هرككأ يف

 ابترم «انهه هتعمجو «اروثنم هرعش نم هتدجو ام ءاصقتسا ٌتلواح دقو

 :ضارغالاو عيضاوملا ىلع

 :رابتعالاو ةمكحلا يف هرعش 6

 :[زجرلا ءوزجم] هلوق ؛«")يبلاعثلا روصنم وبأ هل ىور اممف

 دج را موج نقك
 :هلوُقو
 ىرقلل ىوأم تلز ال ىرولا ٌقاف ادجام اي

 ىّركلا بيِط ْنم َينْبَع ٌمناَم ٌنِ»د يلع

 ىرثلا قوق نم ٌريخ اي ايِضاَث ينيّدل ْنُكَف

 : [براقتملا] هلوقَو

 ةعيدخ اَهيِف كينامأ عيِمج ةعيدولا لثم كايثد َّنِإ الآ

 .(+اا//:) رهدلا ةميتب )١(

 .قباسلا عجرملا عه

 6ها/



 5 هرصعو هتايح يدادغبلا رهاقلا دبع مامإلا :لوألا لصفلا ٍ

 ةعشب قب بارس الإ َوُه اَمَن اَهْنِم َتْلن يِذلاب رئت الق

 :[براقتملا] هلوقَو

 ىدعلا ُتْفْحَو ي ِرْدَص َقاَض اذإ

 ىجترن اَم غّلبن هلابف

 : [ليوطلا] هلوَقَو

 ثتققحو احاَر َحِوُّرلا يورتل ينتقس
2 76 
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 ٌقيطُت ال اَم عفدن هللا

 زاجنإب حاشولا تاّذ اهدعاوم
9 2 0 

 يزاَبلا قدح ىلع تمضنا اهلمانأ

 2"'”ريبكلا مجعملا يف ريبحتلا" هباتك يف كتي يناعمسلا هنع ىور دقو
 :[براقتملا] هلوق

 ىلام لذب ىلع ىنملت ال الأ

 يلامو يهاجو يضرعو ينيدل اسف يضرعب يلامل ينؤَصو

 :[ لماكلا ءوزجم] ("7هلوق اضيأ هنع ىورو

 اضقلا رم ىلع ربصا

 ىضق اميف ضرتعت ال

 :[رفاولا] هلوق "”هنع يورو

 ٍنشح ةاكز بيبحلا نم ٌتبلط

 .(١؟١/؟) ريبكلا مجعملا يف ريبحتلا 00

 ىضترُت كلعل ركشاو

 يهبلا نسُحلا نم رغص ىلع

 .(1519/4 :ص) يناعمسلا خويش مجعم نم بختنملا عه

 .(819/1/7) تايفولا تاوف ()



 ٌةاكز يلثم ىلع لهو :لاقف
 مامإ انل يعفانشلا :تلقف

 هراثآو هخومشو هت 5

9 

 ؟ّيكّرلا ٌيقارهلا لوق ىلع

 ّيبملا ىلع ةاكّرلا ضرف دقو
 و يل ا رك نب لاق يص ومو أ : 3 00 0 ةاضقلا ضاق انال :ديس اهممت <لا ىاض نم

 وقب همايأ هللا مادأ يكبسلا نيدلا يقت :هل 5 -ِ 5 0

 يتاكز ضبقاف نذإ بهذا لاقف

 ٍهيقف نم كّثيدف هل تلقف
 عانتما وذ كدنع نشحلا تاصن

 الإو ًاعوط انتيطعأ ْنِإَف

 :(")روصنم يبأ رعش نمو

 يليحَر اليلد يبيشو يبابش

 ٍليدع نم يل ناك ْنم تام دقو

 'فرفلا ضعي قلع دزلا يف هرعشا#

 ةلزتعملا ىلع هذر

 ّيلولا نم يعفانشلا يأرب

 ليلد ْنم اذو كاذل ًاعمسف

 لي ليحر اليلد يبلسخحو دنغلا نحر

 [زجرلا] انسيك نم لصاو يف انلق دقو «”لحنلاو للملا باتك يف لاق : [زجرلا] انسيك : نلف

 .(70/7/؟) تايفولا تاوف )١(

 .(0/97/7"7) تايفولا تاوف (؟)

 00 ىلإ مامإلا ذاتسألا راشأو «ردان يرصن ريبلأ .د قيقحتب 2 ةديصقلا هذه ىلإ ذاتسأ أ

 و رك ل يكل اهيكاي ةمور ورا دكار نيب يوتوب .6 1 قوشلا 0 58

 .ملعأ



 ا هتايح يدادغبلا رهاقلا دبع مامإلا علا ٍه

 لصاوب ثتلصُو ام ٌةلاقم

 دعاوق اهتحت ام ٌجئكاوق

 ٌتلثنا قحلا نع تيغاوطلا ّمأ

 اهلاوقأ اهل هللا يضر ول

 يتلا يهو َةيلْدَع تبقلت

 ًةمادن ادغ ّىفلا دصحتس

 هلْثم يتأتو ءيشلا نع ىهنت

 (''اهلازتممنا ٍلِزَتعاو اهلوق عد

 اهسفنأ اهفصوب عطصي مل

 هيّلحب اهلهمأ نم ناحبس
 اهَتوبر اهب هلارمعال

 جراوخلا ىلع هدر

 اًهلاصوأ هب هللا َعطق لب

 اهّلاطأ يذلا يقابلا دي تل

 اهلازتعا محرلل "'ريبنزف

 اهّلاعفا اهلاوقا تفلاخ ام

 )اهلابح تمرص لدع للك نم

 اهلامغأ اهفخَص يف تأر اذإ

 ""اهلالضإ اهلالَض يف ٌعمجت
 اًهلاحم اهبكرأ اهلاحم

 اهلاقم (اهبر) يف تمظعأو
 اهّلامهإ اهلاهُنِإ ىأر امو

 اهّلالطأ هئايغ ىقس الو

 :جراوخلا نم ناطح نب نارمع ىلع هدر يف لاقو

 ' ةيرفصلا بهذم ىف اديدش ارعاش اكسان اذه ناطح نب نارمع ناك"

 .ىنعملا ةحضاو ريغ ةملك يهو «عوبطملا يف اذك )١(
 عوبطملا يف هاندجو امدعب ؛«باتكلا اذه يف فلؤملل درو ام ىلع ادامتعا تيبلا اذه انمّوق دق (؟)

 /.اهلاح لدع لك نم //يتلا يهو ةيلزغ تبقلت/ :اذكه « للملا باتك نم

 .هلل دمحلاو ىنعملا يف حصي امب هانموق دقو "اهلالحإ" عوبطملا باتكلا يف ()
 هنأل «للملا باتك نم عوبطملا يف ناك ام انكرتو «رايعلا باتك نم وه امك هانتبثأ رطشلا اذه (:)

 ."هيف اهيلع لب ال اهل ًاهاو" :وهو ءانزوو ىنعم لتخم



 ٍة ودان هخويشو «هتايح :يدادغيبلا مامإلا :يناثلا تصنلا ف ٍ

 يف لاقو «مجلم نب نمحرلا دبع ىثر هنأ #4 يلع ةوزغ يف هثبخ نم غلبو

 :[طيسبلا ]| ايلع هبرض

 اناوضر شرعلا يذ نم غلبيل الإ اهب دارأ ام بينم نم ةبرضااي
 انازيم هللا دنع ٍةيربلا ىفوأ هبسحأف اموبي هركذأل ىنإ

 :انلوقب اذه هرعش نع هانبجأ دقو" :رهاقلا دبع مامإلا لاقو

 انارين هيلصب امب ءادجلا الإ اهب دافتسا ام روفك نم ةبرض اب

 انارفغو اودع ادبأهلوجري ْنم نعلأو انيد هنعلأل ىلإ

 )نازيم سانلا بر دنع مهفخأ مهلك سانلا ىقشأ مجلم نبا كاذ

 :ةضفارلا ىلع هدر يف لاقو -

 : [زجرلا] انلوقب امهرعش نع نيقيرفلا انبجأ دق

 ٌةَلَطَبُم اهلصأ نم مكاوعد ةلِطبملا ةضفارلا اهيأ اي
 ٌةلعْشِملاب ّبئاغلا اوكرذتساف ٍةمّلظ يف باغ ْنا مكمامإ

 ةلبْرَعلاِب رومغملا اوجرختساف مكرامغغأب ارومْفم ناك وأ

 ةَلّرْئُم ةبآ وأ ةئس نم  انلوق يف ٌّقحلا مامإ ْنكل

 ةلزنم انل نيذهب ىفك  ٌعنقم ىدتهٌّملل امهيفو

 :يعيشلا رعاشلا رّيثك ىلع هدر

 ( ةيناسيكلا بهذم ىلع ناكو «رعاشلا رّيثكل ةديصق ىلع هذر ىف لاقو

 .(04 :ص) قرفلا نيب قرفلا )١(

51١ 



 هَ 5 هرصعو هتايح يدادغبلا رهاقلا دبع مامإلا :لوألا لصفلا ©

 ةديصق يف لاق اذلو «هتومب اوقدصي ملو ةيفنحلا نب دمحم ةايح اوعدا نيذلا

 :اهيف لاق «هل

 شيرق نم ةمئألا نإ الأ

 هيلب نم ةئالثلاو ىلع

 :هدر يف هيو يدادغبلا مامإلا لاقف

 راظتناب كرْمع ٌتينفأ دقل

 مامإ ءاوضر بعشب سيلف

 ءامو لسع هذئع نماالو

 توم معط ةلوخ نبا قاذ دقو

 دجم ولعل ؤرمأدلخ ولو

 :اضيأ هدر يف كي لاقو

 ْنكلو ةعبرأ ٌّقحلا ةالو

 امامإ ىحضأ ىرولا قورافو

 امامإ ىحضأ مئهدعب ٌريلع

 ٌنيِعَل هانركذ نم ٌُضغبمو

 ىراصلنلاك موق ضُئرلا لهأو

 :(")هضْفر يف اضيأ ريثك لاقو

 .ةيضفارلا هتديقع يف )١(
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 ءافخ مهب سيل طابسألا مه

 اماظع هل ثارتلا ىراو نمل

 امالكلا ٌةّكئالملا هعجارت

 اماعطلا اهب لعي ٌةبرشأو
 امامحلا هدلاو قاذ دق امك

 امادو ادبأ ىفطعصملا شاعل

 ءالعلا قّمس دق نينثا يناقل

 ءالولا: هل دقي نيورتلا قذو

 ءاضقلا لِزَن مهل يبيترتب

 ءازجلا هل ميحجلا ران ىفو

 ءاود مهتريحل ام ىراّيح



 9 هراثآو هخويشو «هتايح :يدادغبلا مامإلا :يفاثلا ثحبملا 9 ٍ

 انيعمجأ جراوخلا نيد نمو ىورأ نبا نم هلإلا ىلا ترب

 انينمؤملا ريمأ ىعد ًةادغ قيتع نمو تقرير سمع نمو

 :نيتيبلا نيذه نع هانبجأ دقو' : مدي يدادغبلا لاق

 انينمؤملا هللا ايحأ مهب موق ِضْفبب هلإلا نم ترب

 انيرفاكلا ُنيِدَّرَبلا ضْفُيو ٌضْغب كم ىوزأ نبا ٌرضامو

 انيعمجأ ضفاورلا مغر ىلع ٌمامإ ىلدج هب ركب وبأ

1 ٍ 4 4 1 
 "انينمؤملاريمأ هل لاقي قحب ٌر_مع ىرولا قورافو

 هي
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 هتمدقمل ةيليلحت ةساردو هتياغو هجهنمو هتناكم

 :ثحابم هيفو

 . "رايعلا" باتكل يفصو ضرع :لوزلا ىلا

 هتمدقمل ليلحت

 سيسأتلا ةيادبو "رايعلا" يف رظنلا ةعانص :تلاعلا تحب

 . يفسلفلا لوقلل يمالكلا لوقلا يدصتل

 .هدعب نميف رايعلا باتك رثأ





 ٍ 9 رظنلا رايع :باتكل يفصو ضرع :لوألا ثحبملا 8

 لوزلا ىلا

 'رظنلا رابع" باتكل يفصو ضرع

 باتكلا مسا :الوأ ؛)

 ؛ «لّدجلا مّلع يف رّظَنلا رايع» :وه باتكلا مسا

 يف هل هّمُسو ناك كلذكو «ةدمتعملا ةخشنلا ىلع اتبْتُم هاندجو اذكه

 . يتأيس امك « هبتك ضعب

 هباشت ببسب ىرس مهو هلعلو (2©')رظَنلا رايعم :هاّمس نم أطخأ دقو
 .ىنعم امهداحتاو « الكش نيظفللا

 ( (اراّيِع) نيزاوملاو ليياكملا (رياع)و « َرَياَع :لعف نم ةغللا يف رابعلاو

 .©(رايعلا) رسكلاب (رايعملا)و

 انه اهو انه اه ريعي ام وهف «ناسنإلاو ناويحلا ىف ديدشتلاب (راّيع) امأ

 ش . ”'هتكرحو هطاشن ْنم

 :هاندجو ام مسالا طبض يف انيدل دمتعملاو

 باتك نم عوبطملا يف أطخ لقن كلذكو « يدادغبلا هتمجرت يف مالعألا يف يلكرزلا دنع امك 01(

 .يشكرزلل هقفلا لوصأ يف طيحملا

 .امهئلثي امو ءايلاو نيعلا :باب سراف نبال ةغللا لمجم رظناو ءر ي ع :ةدام حاحصلا راتخم (؟)

 .نيقباسلا نيعجرملا سفن ()
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 9 هتياغو هجهنمو هتناكم :رايعلا باتك :يناثلا لصفلا 0

 تبثي ىتح «هدامتعا ةيولوأ ىف كش الو «ةطوطخملا ىلع اتبثم :الوأ

 . سكعلا

 ىف «فلؤملل تافصلاو ءامسألا طوطخم ىف هاندجو ام :ايناثو

 طوطخملا يف اهحوضو عمف «(ب/07 ةقرو)و 2«(أ/707 ةقرو) « نيعضوم

 هيف اهنا قلو "لكون 41 راقنلا" راني فورعبلا انباتكا !؟ةلوق نكد هنزايغب

 .فورح ةتس تناكل "رايعمب'" تناك ولو « طقف فورح ةسمخب +ب "رايعب' ةملك

 ؛ ةرشابم فلؤملا طخ نم هلقن هنأ ءءامسألا طوطخمل خسانلا ركذ دقو

 .هب عطقلل اننانئمطا يف ديزي ام وهو

 يشكرزلل طيحملا رحبلا نم عوبطملا يف احيحص مسالا لقث هنأ :انلاثو

 يف ىرخأ ةرم أطخ لقث هنكلو ؛(078/1) ةحفصلا يف امهدحأ « نيعضوم يف

 عويش يف ببسلا نأ اندنع حجري امم ."رظنلا رايعم" مساب يأ هسفن عوبطملا

 ىلع ”"رايعم" ةرهشل ارظن «ةداجلا ىلع نيققحملا يشم ىلإ عجار أطخلا
 . ملعأ هللاو « "رايع"

 .هفيعض نم هبوقو «هدساف نم هحيحص فرعيف «رظنلا رئياعي اهب

 فلتخم يف نيمدقتملا بتك يف لوادتم فورعم ناونعلا اذه قالطإو

 .(جهال ت)) ابطابط نبا مساقلا يبل "رعشلا رايع"'ك « نونفلا

 هباتك ىف مو ىلازغلا مامإلا لصأ ناونعلا اذه نوكي نأ دعبتسن الو

 :نيببسل اذه ّتْلق امنإو ؛ "ملعلا رايعم"
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 99 رظنلا رايع :باتكل يفصو ضرع :لوألا ثحبملا 9

 نيزاوم عضو وه يذلا «باتكلاب دوصقملا ضرغلا يف هباشتلل :لوألا

 دعاوقل غّوسي نأ دارأ «_- ثحبلا دعب انل نّيبت امك  يلازغلا نوكل :يناثلا

 تاحلطصملا ىلع ةظفاحملاب «ةيمالسإلا ةيفرعملا ةموظنملا ىف «قطنملا

 ملع ينعأ - عوضوملا اذه لعج دق لب «رظنلاو رايعملا :اهنم يتلاو « ةلوادتملا

 « ضرغلا سفنل نيلقتسم نيباتك يف «نيلوادتم نيرخآ نيناونع تحت  قطنملا

 .ملعأ هللاو ؛"ميقتسملا ساطسقلا" :يناثلاو «"رظنلا كحم" :باتك امهو

 .هفلؤم ىلإ باتكلا ةبسن قيثوت :ايناث ؛9

 هذهو ءايعطق اتوبث فلؤملا ىلإ ةبسنلا توبث ىلع ةلاّذلا نئارقلا تددعت

 : يه

 :طوطخملا ىلع همسا عضو :الوأ #

 .©)هنم ةقرو لوأ ىف اتبثم طوطخملا ىلع هاندجو ام كلذو

 :هيمج رتم دنع هيلإ هتبسن :ايناث

 «هيلإ ةبوسنملا هبتك نمض «هل نيمجرتملا ضعب احيرص ةبسنلا هذه ركذ

 ركاش نباو «(14/"17) تايفولاب يفاولا يف يدفصلا نيدلا حالص :مهنمو

 . (ا/1/7) تايفولا تاوف يف يبتكلا

 :هبتك ىف هيلع ةلاحإلا :اثلاث

 ءامسألا" وهو اطوطخم لاز ام يذلا هباتك ىف هيلع لاحأ هاندجو

 .دعب اميف تاحوللا جذامن :رظنا )00
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 429 هتياغو هجهنمو هتناكم :رايعلا باتك :يناثلا لصفلا :
 ته هه اسس هامست 7

 :نيعضوم يف « ىنسحلا هللا ءامسأ حرش "تافصلاو

 انملكت دقو» :لاق ؛"نيبملا" هللا مسا حرش يف (أ/707و) يف :امهدحأ

 ."رظنلا رايعب فورعملا انباتك يف انل نيفلاخملا ءالؤه ىلع

 :"بيجملا" هللا مسا حرش يف (ب/7١٠) ةحول يف لاق :يناثلا عضوملا

 ."رظنلا رايع باتك يف ةبوجألاو ةلئسألا هوجو ركذ انيصقتسا دقو"

 :هل ةتباثلا هبتك ىلع هيف ةلاحإلا :اعبار 6

 لوصحملا باتك :اهنمو «نومجرتملا هيلإ اهبسن يتلا هبتك ىلع هيف لاحأ
 .©7دلوتلا باتكو « لحنلاو للملا باتكو «هقفلا لوصأ يف

 :هريغ بتك يف هيلع ةلاحإلا :اسماخ د#

 يفو « طيحملا رحبلا يف يشكرزلا مامإلا وه هنع لقن هاندجو نم رثكأو

 ؛بهذلا لسالس

 نم هنع لقن ءاعضوم 7١7 ىف هنع لقن دقف «"طيحملا رحبلا" ىف امأ

 انرشأ «رايعلا نم ناك لوقنلا فصن نم رثكأو «"ليصحتلا"و "رايعلا" هيباتك

 ىف امهدحأ :نيترم هيلع لاحأ دقف 3)'2بهذلا لسالس" ىف امأو

 ةلأسم ىف :ةيناثلاو « '")"اهيلع لاؤسلا هيجوت دعب ةلعلا ىف ةدايزلا" :ةلأسم

 . هتافلؤم ليصفت يف قبس ام رظنا 00

 .م17١٠1 ةنس «يطيقنشلا نيمألا دمحم نب راتخملا دمحم .د ةساردو قيقحتب ردص )0(

 .("96 :ص) بهذلا لسالس ()



 5 رظنلا رايع :باتكل يفصو ضرع :لوألا ثحبملا 9

 10" كيالاب نيلعلا 01 3

 ةريخألا ةحوللا ىف باتكلا نم ةخسنلا هذه ىف اًحيرص همسا دوجو :اسداس

 .٠ ةنم

 . هلل دمحلاو .فلؤملل ةبسنلا ةحصب نيقيلا اندنع لصح اذهبو

 ةدوجوملا ةخسنل :ءلا فصو :ائلاث #©

 ةخسن الإ باتكلا خس نم دجن مل « نيصتخملا لاؤسو ثحب لوط دعب

 :مقرب لجسم « سنوتب ةينطولا ةبتكملا ىف كلذو «ةديحولا اهلعلو «ةدحاو

 . ٠١

 «سنوتب مظعألا عماجلاب ةيدمحألا ةبتكملا ىلع فقو هلصأ يف وهو

 ىف لجسم وه امك «سنوت يسرك بحاص «ياب اشاب دمحأ ةمالعلا هفقو

 نم ناضمر نم نيرشعلاو سماخلا خيراتب ؛ باتكلا نم ةحفصلا ّلوأ مسّرلا

 .ةرجهلا نم ١505 ةئس

 :ةخسلا رخآ يف هبتاك لاق دقو

 نب دمحم ىلاعت هللا ىلإ ريقفلا هدعب نم هللا ءاش نملو هسفنل هقلع"

 عبس ةنس لوألا عيبر عبار هقيلعت نم غارفلا ناكو ؛ فيرشلا سدقلاب « مئاهلا

 ."”نيملاعلا بر هلل دمحلاو .(جه /40) ةئامعبسو نيعستو

 ضعب اهيف « حضاو « خسنلا طخب ةبوتكم ؛« لصألا ىلع ةلباقم ةخسنلاو

 8١5(. :ص) بهذلا لسالس ()

 ١لا



 2 هتياغو هجهنمو هتناكم :رايعلا باتك :يناثلا لصفلا 0

 .ادج ةليلق يهو « تاضايبلا

 .ارطس 7 ةحفص لك ىف «ةقرو ١١١ اهقاروأ ددع

 يسدقملا مث يرصملا يلع نب دامع نب دمحم نب دمحأ وه :خسانلاو

 نيسمخو تس ةنس وأ ثالث ةنس دلو «مئاهلا نبا نيدلا باهش خبشلا

 نسح عم «باسحلاو ضئارفلا يف رهمو «ةرهاقلاب لغتشاو «ةئامعبسو

 ىلإ هرضحأ ةيحالصلا سيردت ينمقلا يلو املو «مولعلا ةيقب يف ةكراشملا

 لقتسا مث «ةسداقملا خويش نم دعي راصو « سيردتلا يف هبانتساو سدقلا

 (عمللا) :اهنم « فيناصت باسحلاو ضئارفلا يف عمجو « ةيحالصلا سيردتب

 ؛ةلباقملاو ربجلا يف (لوهجملاب رارقإلا يف لوسلا ةياغ) «باسحلا يف

 ةنيتم ةنايد هدنعو ةريثك نساحم هل تناكو «ربجلا يف «هل حرش عم (عنقملا)و

 سدقلاب يفوت بولقلا يف ٌّعقو همالكلو ركنملا نع ىهنيو فورعملاب رمأي ناكو
 . 22(جه/م60١) ةئامئامثو ةرشع سمخ ةنس بجر يف

 ىلع اننيعي امم «ءاملعلا نم ملاع طخب ةبوتكم ةخسن عم نوكن اذهبو

 ضعب طبض يف ةصاخ خاسنلا اهيف عقي دق يتلا ماهوألاو ءاطخألا داعبتسا

 « طوطخملا تاملك ضعب طبض يف العف هاندجو ام اذهو « ةلكشملا تاملكلا

 . هللا ءاش نإ ىشاوحلا ىف ىتأيس امك

 ةخسنلا نم جذامن :اسماخ ؛)

 )١( يلكرزلل مالعألا «(4//10) ةبهش ىضاق نبال ةيعفاشلا تاقبط )١/177(.

 /؟



 يورو لى ادع اك ضر ورع داخل وهو
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 العا اف لسنا ةهساربو لج لام سرة لفيح هلو اينإو ثان كلهن هرن عملا ةرطرر تانيهصلاو 1

9 1 0 

7 
 ١ نك 1ك

 الررنرومع هته 4 ٠

 روصدتم ىباأ ل لا لعب ياا رابع باثاازس
 ا نهود لا ىيشا/| يرارخيلا هاف ٍن مم

 رطل
 ا

 طوطخملا نم ىلوألا ةحفصلا نم ةروص

 ا



0 00 
 م

 1 هانز ديالا ماش فراش الإ رمارلا سرا معز نترلا هاوس

 راس 520100 المل هورس انا زل ردنا

 ١ را لس الرسوب !رالجاو هديملالو ريأالو هيف الو كال كالارلا الرا ٠
 لال ةريسل اسيل وبا اغرلإ هدر اره نيا معلا دي الا
 مسموم 1 !اوارذلاكر رامز ا دسانا» صراف إم
 لاو سرارل هرم طسارو رسال زل سون ماما رتلارسر | ارم
 سا سم تارت اروحوءارب ١ (هنارسسم شر ملا ماع طل ركاب اد( زدد لالا يارا /

 تيا رسب فنانو هدا ,تباا ل وز
 يترلا هال كمل ارم موس 1 راسا منام نسال وللا

 0 دوهسلار 0

 ل للكل ةيوو نفل ,(”لسار تارتلا راكد نول
 علو و ال الا افوهيزللا ةنكر خان ارهفانالو هاوكرعءاعنرضيباف ماما ٠٠

 0 (باعو م سار ا "لا طوزسو د اننا طر سو ناطر ٍ

 ىو سةر مزز

 " لملك رشوعلا ماو عرمان سك سس رو لا مّملر هايد توماس هس
 ا ولما للا أ لماما مامر

1 
 ظ ولأ 1 برسل اع رز ح ارعسو سدصلا بمر ما هاو وال نو اهونل سوك.

 "0/0/2 رار الان 0
 . .“ انازهشلا 0 رار راسسلاردامم لا ل ع عزو طرا
 7 سراب برام ل دورت كارول

 | يب رطل طاح مدت هل سلتا
 هس هطول( طاق الرف 0
 0000 الاورام الان سميا سور عابر 7 ءازاو سس, إل

0 



 0” سي ا ل

 مهسالالاع ديراو حيز مشا كزرسول ندع موس أ مولع الات لد /ارهايا امر ليك اس يملا مكتمل الاله ا سعرا لدم طنا, عزيتاَص ب اورمشر داضلرسكا/ ل زا رمز ام ع | الرابح زوم ةرمكمل مناد الرصا ذ عقلا لزلإرشول/ ار اساعوسكة ريكس
 4 اهكو ملال لكم رررهكرب رس معلا كبير, و ريههكرن (يرعاوساول رار طر اسرع عسولو
 ايوكااراك ةلؤلشلا/ رد عليم ميزو مدساللا ارارمو/رإجر الن عرلدال [يصمتساربو
 | متن سرلالرم لطف ايااع رول ث ووفد املك خداارص س(رتسائل ازال انا
 اهغرتركاورورلا نرطر شكا اف ركسلا شرح لاو لسا ليد سصيررلام لرص طرتسالارلا
 ويلاضربو مىذ/ | ميكس او مدلزكء ادد اد 6 مكر نافل داكن يناشد سوم [رم
 را 2 مصر لص يبرر و ررعكو دك رلوسيرو نسوؤاع لسا /ر .للعلا 2

 برارتلارر الار كب و /لاعمل ار معلا نين مريتلاسرلو ,ييعبل ىلع
 الرربل/و ايورصسار عسمسملو الام يار مدع مع ارعل/ر 0 ز

 :طوطخملا نم ةريخألا ةحفصلا

,2/0 



 ٍه 9 هتياغو هجهنمو هتناكم :رايعلا باتك :يناثلا لصفلا 0

 يدادغبلا دنع باتكلا فيلأتل ةيجهنملا صئاصخلا :اثلاث ا

 «هركفب هئاحنأ نيب ددرتملا «هرظنب "رايعلا باتك" ىف لمأتملا ثبلي ال

 «ريبعتلاو ريكفتلا ةّوق يف ىراجُي ال «ريبك مامإل لف جّتنم مامأ هنأب مزجي ىتح

 جهنم مْسو يف ٍلئنيح  لمأتملا اذه  انّمِعسُيل «ميظنتلاو ضرعلا نسح عم

 :ىهو «اًنالث اهنم راتخن ةزيمم تامسب مامإلا اذه

 (ةمارصلا مث ؛ ةدايرلاو ؛ ةلاصألا»

 :ةلاصألا ١

 ةيجهنملا :نينثا نيرمأ ىف روصنم ىبأ باتك ىف ةلاصألا كعلاطت

 ؛ يأرلاو

 هيضتقي يذلا بلاقلا يف هثوحبو هراكفأ مظني هارتف :ةيجهنملا يف امأ

 نم جاتنل لماك باعيتساب امنإو «هقبس نمل ديلقت ريغ نم «ثحبلا ةعيبط
 «ةرم لّوأل جتنأ هنأك كلذ دعب جرخيل ؛ةصاخلا هتقتوب يف هرهص مث ؛همدقت

 عيدب" :هنإ هنع لاق نم قدص دقو هيف قبسلا بحاص نوكي نأ قيقح وه لب

 ؛"بيذهتلاو فيلأتلا بيرغ « بيترتلا

 )١/4( رشع ةينامث اهعومجم باوبأ ىف «ةبطخلا دعب باتكلا مظتنا دقف

 ؛ )/١70( الصف نيثالثو عبسو ةئام يف ةلصفم ءاباب

 اهعبتتب همازتلا انلعم « ةبطخلا رخآ ىف اهتسرُهف مو فلؤملا ضرع دقو

 ؛ اهتايضتقم ليصفتو

 مث «هناينبل ليصأتلاو «هبلصل ديهمتلا ةباثمب « باوبأ ةعبسب باتكلا أدب

 الك
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 هصخ بابب اهمتخيل ."لدجلا" وهو هعوضوم ميمص يف باوبأ ةعبسب اهعبتأ

 .ةفسالفلا لدج دقنل

 نيب ةتوافتم لوصف ىف «اباب اباب باوبألا هذه تايضتقم - مهي - لّصفو

 يداحلا بابلا ىف الصف نيرشعو دحاو ىلإ «لوصف ةثالث نم أدبت « باوبألا

 .تاضراعملا هوجول هصّصخ يذلا رشع

 ناذللا امه نيعوضوم ىلإ مسقنت اهاندجو « باوبألا نيوانع انلمأت اذإو

 امهو «ليزنتلاو ليثمتلاب امهيلإ دصقو «ليصأتلاو ثحبلاب مامإلا امهانع

 .لدجلا ةعانصو رظنلا ةعانص

 «عباسلا بابلا ىلإ لوألا بابلا نم باوبألا رظنلا ةعانص يف لخديف

 لوصأللا نيب قورفلا يف :رشع عبارلاو ءرشع يناثلا بابلا اهب قحلي مث

 اهيلإ فاضي مث «ةلدألا نيب تاحيجرتلا هوجو يف :رشع سماخلاو « عورفلاو

 ةفسالفلا موسرو نيدٌحوملا موسر نايب يف :ريخألا وهو رشع نماثلا بابلا
 .لدجلا يف

 باوبألا نم «اباب رشع دحأ قرغتسا دق رظنلا ةعانص ىف ثحبلا نوكيف

 ةلاصأب درفت دق يدادغبلا مامإلا نأ دو نلمس اف اذهو « سانا ركع ةفاقلا

 يف هاياضقو هلئاسم عمجبو « ضارغألا حضاوو تاذلا مئاق ملعل سيسأتلا

 .ريبحتلاو ريوطتلا يف ديزيل هدعب يتأي نمل لاجملا احتاف «دحاو ناكم

 ءهسفنب لقتشملا هركِف نع الإ رّدْصي ال هنإف :يأرلا يف ةلاصألا امأو

 فلاخ ولو ؛دقنلا رهجمب هل ٌصّلخ امو « هّيحبو هرظن هيلإ ىهتنا ام ىلع ينبملا
 «ناهربلاو ليلدلا كلذ يف اعبتم , يدقعلا هبهذم ةمئأ ءارآ َضعب كلذ ف

 ا/ا/
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 .نايبلا نم هاضتقا امب اكسمتسم

 نم «هاياضقو باتكلا لئاسم ىف تقرفت ىتلا هتارايتخا ىف كلذ سملت

 ؛ لدجلا دعاوق وأ «رظنلا نيناوق وأ « لوصأ

 دح نأ :اندنع حيحصلاو» :(ب/1 ةقرو) دحلا فيرعت يف هرايتخا هلف

 ةرابعلا ةيمستو « ركذلاب دوصقملا ّفصولا قحتسا هلْجأل يذلا هانْعم ءىشلا

 : ناجم رحب لكلا نع

 حيحصلاو» (ب/14 ةقرو) هلوقك «لوصألا اياضق يف صاخلا هّرظن هلو

 ءاوس «هيف موكحملا مساب مكحلا ىلع لادلا وه :هنأ اندنع "صنلا" ّدح يف

 .(«لمتحم ٌريغ وأ صيصختلاو ليوأتلل المتحم صنلا كلذ ناك

 بهذو) :(أ/"/ ةقرو) لاقف «دحلا ىف بيكرتلا زاوج ىف همامإ فلاخو

 هام نمل نوكرسنأ نم ذب آل هنأ ىلإ ةلرخملا" عم يرقشألا قيحلا وبأ
 ؛ملعلا ىلع ءالؤه فقوو «هباشتملا ليوأت ملعي نم ملعلا يف نيخسارلا

 و

 نب ّيبأو دوعسم نباو سابع نبا لوق هنأل ءاندنع ٌحصأ لوألا لوقلاو (...)

 .(بعك

 نم يأر ضرع دعب ؛هرايتخا ىلع ةينبم يهف لدجلا باوبأ رثكأ امأو
 :لاقف ١٠١١/[(« ةقرو) هماسقأو عاطقنالا باب يف هقاس ام «هلاثم ؛ اهيف همّدقت

 .«لوصف ةعبس ىلع هنأ :اندنع عاطقنالا هوجو يف ةحيحصلا ةمسقلاو)١

 . ةيو انمامإ ىف ةمسلا هذه يوقي امم «اهءارو ام ىلع لدت تاحيملت هذهف

 ه©)ر قره

,22 



 ه رظنلا رابع :باتكل يفصو ضرع :لوألا ثحبملا 9

 :ةدايرلا * 

 ؛ ليثمتلاو ةفاضإلا :يتهج نم «هيلإ قبسي مل هلعل امب هفلؤم يف ىتأ دقف

 تناك نإو ءاهنع ىنغتسُي ال ئدابم اهنأ مغر «- انعالطا بسح  هريغ يف

 ناك نكلو «(لوصألا بتك تامدقم ىف ةصاخ) ءاملعلا ثوحب ىف ةئمضتم

 دقف كلذلو « اليصفتو اليصأت اهديهمتو «اهقيسنتو اهعمج ىف قبسلا لضف هل

 .ابيرقت «ةرشع ةينامثلا باتكلا باوبأ فصن تلمش

 جهنم نيبو هنيب قرفلاو هدودحو هلوصأو رظّنلا باوبأ اهب ينعنو

 ."”ةفرعملا ةيرظنب" مويلا ىمسي نأ حصي امب «ةفسالفلا

 تايعطقلا نيب لق وأ «تايلقنلاو تايلقعلا نيب عمجلاف :ليثمتلا امأو

 نأو «يفرعملا ثحبلا يف جهنملا ةدحو يف هتركف دكؤي امب «تاينظلاو

 جهنم يف فاللتخالا ةرورضلاب بجوب ال «ةفرعملا ةعيبط يف فالتخالا

 .هدصاقمو « اهثحب

 :ةمارصلا

 مغر «- همولعب انعفنو هللا همحر  يدادغبلا باتكل ئراقلا بجعتي

 الف « فيلأتلا هيضتقي يذلا بيترتلاب مازتلالا ىلع هتردق نم « باتكلا لوط

 .دارطتسا الو عيضاوملا يف لخادت

 دق هنأب نيعم عوضوم ىلع ههيبنت لالخ نم نيب كلذف لخادتلا مدع امأ

 ,ى24
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 ائيب دقو" :هلوقك . صقني وأ كلذ ىلع ديزي نأ نود « ىتأيس وأ هثحب ىضم

 وهو « ةضراعملا لوصف نم سداسلا لصفلا يف ماسقألا هذه نم مسق لك لاثم

 ىف هوجولا هذه ركذب انينغتساف «ةرّيَعَملا ةضراعملا هيف انركذ يذلا لصفلا

 ."لصفلا اذه ىف اهتداعإ نع لصفلا كلذ

 .اهنم لقي وأ لوصفلا نم رثكُت نأ لاحلا هاضتقا ولو ء«هعوضومو بابلا

 ءاهماجسناو باوبألا دصاقم قسانت وه هيلع صرحي يذلا قسانتلاف

 .اهلوصف دادعأ ؤفاكت يف سيلو

 نع مالكلا جورخب نوكيو «فيلأتلا تافآ نم ةفآ وهو دارطتسالا امأو

 عوضوملا نع ئراقلاب دعبيف «هل ضرع ءيش يف درطتسيل « يلصالا عوضوملا

 .هدصق هيلإ امع هنهذ فرصيو « هّنحب هيف يذلا

 ّدشأ ٌررتحم «هفيلآت مظَع يفو فيلأتلا اذه يف مهن يدادغبلا انمامإو

 ثيحب « لصفلا وأ بابلا عوضومب مراّصلا همازتلاب «ةفآلا هذه نم زارتحالا

 ٌمَر اهدحأ ٌفذح تْمَّر اذإ ىتح ؛« ضعب زّجُحب اهضعب ٌدشي همالك عطاقم داكت

 .ّمعألا بلاغلا يف ءاهُمهف لتخاو ءاهُمظن

 رثكأ ىلع ةلثمأب ىتأي نأ «باتكلا اذه ىف مهر يدادغبلا مامإلا مزتلا

 كلذ يف هجهنمو «مولعلا نم عونلا اذه هيضتقي امم كش ال اذهو «هلئاسم

 م
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 :نيرمأ ىلع موقي

 .هيف هيأر ءادبإو «بابلا عوضومل ليصأتلا :لوألا

 .هليزنت ةيفيك نايبو « هلئاسمل ليثمتلا :ىناثلا

 دعاوقلا قيبطت ةيفيك نايبل فلؤملا اهقاس يتلا ةلثمألا ددع غلب دقو

 اهالوأ ىتلا ةيانعلا ىدم ىلع لدي ءادج ٌّمهم ددع وهو ؛ ٍلاثم م١٠ :ىلاوح

 (ةمدقملا ىف هب دعو ام كلذب اققحم « باتكلا عوضومل مطر يدادغبلا مامإلا

 .هلبق نوفلؤملا لمجأ امل ليصفتلاو نايبلا نم

 هدارمو «تايلقعلاو تايعرشلا نيب «ةلثمألا مكلت تعونت دقو

 .ةيمالسإلا بهاذملا نيب اهيف فلتخملا « ةيهقفلا عورفلاب قلعتي ام تايعرشلاب

 اهيف فلتخملا «هلئاسمو مالكلا ملع اياضقب قلعتي ام يهف تايلقعلا امأو

 .ةيمالكلا بهاذملا نيب

 :نيمسق ىلإ ةلثمألا تمسقنا امك

 وأ ؛ةلأسملا ىلع داهشتسالل اهب ىتأي «ةدرجم ةلثمأ :امهدحأ

 ."رظنلا نيناوق" باوبأ ىف اهرثكأو « ةدعاقلا

 «نافرط اهيف نوكي ام ابلاغو « ىلدجلا ىحنملاب ةقاسم ةلثمأ :ىناثلا 6

 لثمملا ةدعاقلا ىلع ادامتعا «امهنيب ىلدجلا راوحلا ةرادإ ةيفيك نايب اهب دصقي

 . عونلا اذه نم يه ةلثمألا رثكأو ؛ اهل

 -ه©ر قره

/ 



 ةيلدجلا ةلثمألا 3 فالخلا فارطأ :اعبار ؛#'

 يف نوكي دق يذلا «فالخلا عون بسح لدجلا فارطأ فلتخي

 ؛ تايلقعلا ىف وأ تايعرشلا

 :فارطأ ةئالث نيبو ةيعفاشلا نيب « لادجلا بّصن دقف تايعرشلا ىف امأ

 يأرلا لهأب :ةرات مهنع ربعيو « ةلثمألا نم بلاغلا وهو « ةيفنحلا :لوألا

 .ةفوكلا لهأ وأ «قارعلا لهأ وأ

 نأ ريغ «يزاجحلاب انايحأ هنع ربعيو « ةيكلاملا مه :يناثلا فرطلا

 .ادج ةليلق مهعم ةيلدجلا ةلثمألا

 . يدوادلاو ءاضيأ رهاظلا لهأب مهنع ربعيو « ةيرهاظلا :ثلاثلا فرطلا

 :تايلقعلا يف امأو

 . ةنسلا لهأ وأ « ةيتافصلا :مهيلع قلطيو « ةيرعشألا ؛ اهلثمت :ىلوألا ةهجلاف

 :مهو «نيملكتملا نم موصخلا اهلثمت :ةلباقملا ةهجلاو

  لئاسملا ضعب ىف صصخبي انايحأو « ةيردقلا وأ « ةلزتعملا :لوألا فرطلا

 1 ؛دادغب ةلزتعم وأ «ةرصبلا ةلزتعمك :ةلزتعملا نم ةئفب

 ءاهب اودرفت يتلا لئاسملل ارظن صاخشألا ضعب مهنم صصخي انايحأو

 يئابجلا مشاه يبأو ,(بألا) يئابجلا يلع يبأو «ليذه يبأو «ماظنلاك

 ؛ (نبالا)

 . ةيمّسجلا وأ «ةمسجملا مهف « نييلدجلا موصخلا ةهج نم :يناثلا فرطلاو

 م
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 الإ مهعم فالخلا ركذي مل هنأ ريغ «ةفسالفلا مه :ثلاثلا فرطلاو

 .اردان

 قيلعتلاو قيقحتلا 4ك انلمع :اعبار ؛©

 :قيقحتلا «*

 ةماتلا ةقباطملل «ةملك ةملك صّنلا تاملك طبض يف دُهجلا ةياغ ُتلذب

 ضعب الإ «كلذ يف ةريبك ةبوعص دمحلا هللو دجن ملو ؛« طوطخملا يف امل

 :نيرمأ مامأ اهيف انك دق فورحلاو تاملكلا

 . شماهلا يف كلذ ىلإ نيريشم «اهريدقت يف دهتجن نأ امإ

 .ادج ٌليلق وهو «ةملكلا ريدقت رسعل ضايبلا كرتن نأ امإو

 «هريقفتو هميسقت يف تدهتجا دقف «هضرعو صنلا لقن ةداجإ يف ةبغرو

 . ةرصاعملا قرطلاب «همهفو هتءارق ريسيت ىلع دعاسي امب « هميظنتو

 « صنلا ىلع هتدز ام لك « | ] نيتفوقعم نيب ام تلعج «ةياغلا كلتلو

 ميقتسيل اهتدايز وأ «صنلا يف ةملك ميوقت وأ «ناونع يف ةملك وأ «ناونع نم

 . شماهلاب كلذ لك ىلإ ةراشولا عم « يرظن بسح ىنعملا

 :قيلعتلا «*

 ئراقلل هبرقيو «صنلا ءيضي امم يرورضلا ىلع قيلعتلا يف ثرصتتقا

 :ىحاون ةثالث قيلعتلا لمش دقو « قيرط برقأب هنم ةدافتسالا لهسيو

 اذذلا
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 قيثوتلا :ىلوألا ةيحانلا ب

 :تايآلا امأ

 ةياور ادمتعم «ةيآلا مقرو ةروسلا ركذب « ةينآرقلا صوصنلا تقثو دقف

 .مصاع نع صفح

 :ىلي امك اهيف ىجهنم ناكف «راثآلاو ثيداحألا امأو

 جيرختلا دعاوق بسح «نتملا يف ةدراولا راثآلاو ثيداحألا جيرخت

 «نيحيحصلاو «أطوملا) ةفورعملا ةنسلا لوصأب ءدبلا ىلع صرحلا عم « ةدوهعملا

 .اهريغ ىلع ليحأف ءاهيف هدجأ ال نأ الإ (دمحأ دنسمو «ةعبرألا نئسلاو

 ىلع ارصتقم «فيعضتلاو حيحصتلاب ثيداحألا ىلع مكحلا مزتلأ مل

 ؛ هنتم وأ ثيدحلا دنس ىلع داقنلا ةمئألا مالك ىلإ ةراشإلاب للعملا جيرختلا

 رابكلا ظافحلا نم وأ نيمدقتملا ةمئألا نم هيلع مالكلا تدجو املك كلذو

 .هنع انتكس دجن مل امو « نيرخأتملا

 ؛هب تيفتكا امهدحأ ىف وأ نيحيحصلا ىف ظفللا تدجو امهمو ه“

 امهتياور عم امهيف سيل ظفللا نوكي وأ امهدحأ يف نوكي ال نأ الإ

 جرخملا هلصأ ىلإ هيبنتلا عم « ظفللا كلذب هجّرخ نم ىلإ ريشأ ينإف «هلصأل

 :فيرعتلاو حرشلا :ةيناثلا ةيحانلا 6

 :ب اهيف تمق لقف

 م:
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 ؛نيروهشملا مالعألا نود « باتكلا ىف نيروكذملا مالعألا ةمجرت

 .نتملا يف ركذي ام لوأ يف كلذو

 ىلإ جاتحت يتلاو باتكلا يف ةدراولا تاحلطصملا ضعبب فيرعتلا

 .٠ حيضوت

 . فلؤملا ظفل يف ضومغلا ضعب اهيلع ودبي يتلا تارابعلا ضعب حرش #

 لخاد تالاحإلا وأ «ةيملعلا فلؤملا تاراشإ ضعب نع حاصفإلا

 .ناكمإلا ردقب باتكلا

 ىلع ةلاحإلاب «ةديدجلا وأ ةلكشملا اياضقلا يف ثحبلا باب حتف

 .بابلا ىف عجارملاو رداصملا ضعب

 راشملا ةيفسلفلا وأ ةيمالكلا وأ ةيلوصألا لئاسملا ضعب يف ةلاحإلا

 ام مدقألاو برقألا ةياعر عم ؛مولعلا كلت يف اهناظم ىلع «نتملا يف اهيلإ

 . نكمأ

 :ةسرهفلا :ةثلاثلا ةيحانلا د“

 تذحخأ دقو «رصاعملا يقيقحتلا لمعلل ةممتملا رصانعلا ٌمهأ دحأ يهو

 . كلذ يف مهقئارط تفلتخا نإو « قيقحتلا ءاملع ىدل مامتهالا نم اريبك اطسق

 :نيمسق ىلإ انلمع يف هانمسق دقو

 م6
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 ةيلامجإلا سراهفلا مسق :الوأ

 نيوانعلاو «فلؤملا اهعضو ىتلا لوصفلاو باوبألا نيوانع تلمشو

 فراعم ميدقت ريسيتو «بيرقتلاو نايبلا نم ديزملا لجأ نم اهانعضو يتلا

 .نيثحابلا نم اهيبلاط ىلإ فلؤملا

 ىو

 ةيليصفتلا سراهفلا مسق :ايناث
 نيثحابلل ةمهملا تالاجملا عضاوم نع فشكلا ليصفتل هانصصخو

 ةينآرقلا تابآلا سرهف

 راثآلاو ثيداحألا سرهف -

 مالعألا سرهف

 قرفلاو بهاذملا سرهف -

 راعشألا سرهف -

 ةلثمألا سرهف

 6و

 ١1م
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 يناثلا ثعبلا

 لدحلا ملع بتنك نم "رظنلا رايع" ةناكم نايب

0 0 
20 

00 

 ىف فلأ امل ماع ضرعب الإ لدجلا بتك نم ”رايعلا" ةناكم انفّرعي ال

 ( اليلع يفشي ام دجن مل « ةناظم يف كلذ نع ثحبلا دنع انكلو « هلبقو هرصع

 ىف َةيلوألا ًطان هتمدقم يف نودلخ نبا نأ ءهاندجو ام ّلكف ءاليلغ يوري وأ

 اذهو" :#هن لاقف ,«©"”َيديمٌعلاب «لدجلا يف ةماعلا دعاوقلا ىلع فيلأتلا

 ىمسملا باتكلا عضو . هيلإ ةقيرطلا تبسنو اهيف بتك نم لّوأ وه ٌيديمَعلا

 ىلع اوءاج هريغو ّيفسنلاك نيرخأتملا نم هدعب نم هعبتو ارصتخم داشرإلاب

 بهذملا يفنحلا هيقفلا «يدبمَعلا - دمحأ ليقو - دمحم نب دمحم نب دمحم دماح وبأ )١(

 « (ثحبلا-) تسجلا اصوصخ « فالخلا نف يف امامإ ناك ؛ نيدلا نكر بقلملا « يدنقرمسلا

 هيف هلاغتشا ناكو « نيمدقتملا فالخب هجزمي ناك همدقت نمو فينصتلاب هدرفأ نم لوأ وهو

 ةروهشم يهو « ةقيرط ْنفلا اذه يف يديمعلا فنصو «يروباسينلا نيدلا يضر خيشلا ىلع

 يقاتل ميما اجلا اا اب يحير سوقا كامو يحلل ا

 لغتشاو «قشمد يضاق يبوخلا يعفاشلا هيقفلا ليلخلا نب دمحأ سابعلا وبأ نيدلا سمش

 .ةرشاعلا بيط عضاوتلا ريثك ريثك قالخألا ميرك [يديمعلا] ناكو ؛هب اوعفتناو ريثك قلخ هيلع

 تايفو ىلاعت هللا همحر «اراخبب (جهت16) ةنس ةرخآلا ىدامج عسات ءاعبرألا ةليل يفوتو

 .(؟ها/- )١8/5 نايعألا

 /ما/
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 ,20"فيبلآتلا ةقيرطلا قف :تنتكو كلمنا وكانو ةرثأ

 ىفو دق مهن يدادغبلا مامإلا نأ ءاذه انباتك يف اهانفشك ىتلا ةقيقحلاو

 ةفرعم ضرغو «لدجلا يف فيلأتلا خيرات نع فشكلا ضرغ « نيضرغلاب

 ام وهف ىناثلا امأو « باتكلا ةبطخ ىف هانعلاط ام وهف لوألا ضرغلا امأ

 .ةفورعملا ةقيرطلاب فلأ نم لئاوأ نم هنأو «هلوصفو باتكلا ىنابم نم هاّئيقت

 ًةجيتن ةيمالسإلا ةمألا يف تأشن يتلا مولعلا نم لدجلا ملع نأ ورغ الو

 ليصفت يف ضوختت نأ أشَت ملو ؛ ةيركفلاو ةيراضحلا لماوعلا نم ددع لعافت

 وه امب ءافتكاو «راصتخالل ابلط ( هيف نيفلؤملا مالعألاو ؛هراوطأو هخيرات

 . هلل دمحلاو 7ليصافتلا مكلت نم ريثكلا تّزربأ «تاساردو بتك نم دوجوم

 انباتك نيماضم ىلإ ليلحتلا رهجم هجون نأ «كلذ نم الدب انيأر دقو

 اهيف ىرج ىتلا «ةسّسؤملا تامّدقملا نم اهنإف «هتمدقم هنم ةصاخو «هسفن

 تارظنب يتأت ثيح « مهبتك تامدقم يف نيمدقتملا نئس ىلع يدادغبلا مامإلا

 رارسألا نع فشكتو «دوجوملا لئاست ةيجهنم اياضقو «ملعلا يف ةيسيسأت

 .دوصقملل ةلصحملا

 نم هزنتكت ام جارختسال رايعلا ةمدقم دنع فوقولا انب ايرح ناك اذهلو

 )١( نودلخ نبا خيرات )017/9/1(.
 قيقحتب "يلازغلل لدجلا ملع يف لختنملا" باتكل ةيساردلا ةمدقملا ددصلا اذه يف رظني (؟)

 رداصملا نم هريغو ؛؟ ٠٠4 ؛ةنس « قارولا راد ةرشن «ينيريمعلا زيزعلا دبع نب يلع روتكدلا

 . عجارملاو

 م/م
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 اهحرطي نأ نكمي ةلئسأ ةدع ىلع بيجت « ةيدقن تاحيملتو « ةيجهنم تاراشإ

 :اهنمو « نوسرادلا

 ؟ملعلا اذه أشن فيك

 ؟ةرواجملا مولعلاب هتقالع ام

 اهضعبو حيرص اهضعب « تاباجإ نمضتي "رايعلا" باتك نأ ىرن نحنو

 ىف قمعتلا ديزمل «نيثحابلا راظنأ نيب ةضورعم «تاحيملتو تاراشإ

 .اهرامثتساو اهطابنتسا

 لوألا بليعلا

 فلؤملا رصع يف رظتلاو ثحبلا نيناوق يف فيلأتلا ةلاح

 يف « مهيفلاخمو انباَحْضَأ بيك تلّمأت ينإف» :مهن رهاقلا دبع مامإلا لاق

 موسر ىلع هباتك يف ارصتقم مهضعب ٌتْدجوف «رظُنلا نيناوقو لدجلا بادآ

 دق نيملكتملا تيأرو «مهرظن يف نيملكتُملا موسر نود ؛ مهلّدج يف ءاهقفلا

 لئاسم يف لدجلا بادآ نود «مالكلا باوبأ يف ةيلدجلا مهموسر اوركذ

 . (هقفلا

 :اياضق ةدع « يدادغبلا مامإلا صن نم مهفي

 ؛ نوملكتملا هلثميو « ىلقع امهدحأ : نيهاجتا ىلع ناك فيلأتلا نأ :اهنم

 .ءاهقفلا هب صتخيو « يهقف :يناثلاو

14 
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 لغتشملا لاجملا ةعيبطب طبترت « ةيملع اقورف نيهاجتالا نيب نأ :اهنمو 6

 .ملع لك يف هيف
 ام ىلإ ةجاحلا نع هئانغتساب رعشي ناك هاجتا لك باحصأ نأ :اهنمو

 .هلامعتساو «هنم ةدافتسالا نكمي امم رخآلا هاجتالا دنع

 نيب ىقالتلا نكمي ال هنأ ىف ءارشتنم اداقتعا كلانه نأ :اهنمو د“

 ىلع هليضفت ىلع صرحلاو «هدنع امب هاجتا لك زازتعا ىلإ عفد امم « نيهاجتالا

 .رخآلا

 ايعس «باتكلا فيلأت اذه ىلع فلؤملا تلمح يتلا عفاودلا دحأ اذهو

 :اهيعرت رت هيي كنزكل وار + تايغزرللاو فارقلا

 يفاعلا بابل

 لدجلا يف فيلأتلا جهنم
 تاحيجرتلا هوجو هلدج يف ءاهقفلا ضعب حرشو» :يهرو فلؤملا لاق

 ةبوجألاو « تابلاطملاو ةلئسألا هوجو ضعب حرش ٌرخآو « بسَحف

 . «اهلامعتسا ةيفيك الو ءاهطورش الو ةلدألا ًدودح ركذي ملو « تاعفادملاو

 يف دوجوملا فيلأتلا يف اروصق كلانه نأ « ماهي فلؤملا مالك نم مهفن

 ةثالث كلانهف «فيلأتلا ىف اهلوخد بجاولا لئاسملا ةيلومش ثيح نم «هدهع

 . تاحيجرتلا هوجو :لوألا
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 .تاعفادملاو ةلئسألا هوجو :يناثلا

 .اهب لالدتسالا ةيفيكو اهطورشو ةلدألا دودح :ثلاغلا

 نكي مل (عبارلا نرقلا رخاوأ) هدهع ىلإ فيلأتلا نأ نيبتي كلذ نمو
 ةداعإ ىلإ ةجاحلا ضرف «رّظّتلاو ثحبلا يف لصاحلا روطتلا نأو ءالمتكم

 .ددجت ام ءافيتساو « مدقت ام باعيتساب «ملعلا اذه يف ةباتكلا

 كلاثلا باطلا

 هنم هفقومو ةيقطنملا ةقيرطلا ىلع فيلأتلا

 : و يدادغبلا مامإلا لاق

 نم ةيقِطْنَملا مهبتك يف اولمعتسا مهّنإف « ةفسالفلا نم قِطْنَملا لهأ امأف"
 ري ع 26 5 3

 مهوقفاو نإو ءاهليصافت يف ديحوتلا لهأ مهفلاخي مهل َنيناوق مهلدج موسر
 2 امح ضغب ىلع

 ةيفرعم داعبأ تاذ اياضق ىلع مهر مامإلا مالك نم ةلمجلا هذه يوطنت
 :هجوأ يف  راصتخاب  اهللحن « ةقيمع

 حيملت كلذ يفو «ديحوتلا لهأ لباقم يف قطنملا لهأ هلعج :اهدحأ

 هردصم ايفّسلف اجهنم قطنملا نوك « نيدلا ةهج نم قطنملل ضفارلا هفقوم ىلإ

 .©7نيينثولا نانويلا ةفسالف

 موسر'" ىلع مكحلل هلّمأ امم « قطنملا بتك ىلع ماتلا هعالطا :يناثلا

 . هللا ءاش نإ دعب اميف « قطنملا نم مامإلا فقوم ليلحت يتأيسو )١(

4١ 
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 نأ مولعمو 2 "ديحوتلا لهأ" جهنمل اهيف ةفلاخملا عض وم زييمتو 2 ”مهلدج

 وهو «وطسرأ نع ةمجرتملا «ةينامثلا ةيفسلفلا مولعلا فانصأ نم "لدجلا"
 ."اقيبوط" ب مهدنع ىمسملا

 لهأ موسر قفاوي ام قطنملا موسر يف نأب - و - هرارقإ :ثلاثلا 6

 ىدم ىلع ةلالد هيفو ("اهلمحخ ضعب'"'ب هنع ربع ام وهو رظَنلا ىف ديحوتلا

 ٠ ضعبلل هتضراعمو نييقطنملا دنع ام ضعب هلوبقب « مامإلا ىدل دقنلا ةيعوضوم

 صرحيس هنأ « هر يدادغبلا مامإلا مالك ةلمج نم دافتسي امم : عبارلا

 اصلاخ باتكلا ىقبيل «"قطنملا لهأ" موسر لامعتسا بكنت ىلع هباتك ىف

 «ةصاخ هجولا اذه يفو ؛رظَنلا نيناوق ةغايص يف "ديحوتلا لهأ" جهنم يف
 يملعلا ركفلا يف لصأتملا يملعلا جهنملا ىلع ةظفاحملا هاجتا لثمي

 .ةيمالسإلا ةراضحلل ةيلقعلاو ةيسفنلا ةعيبطلا عم مغانتملا «ثوروملا

 نيرخآ نيهاجتا لباقم يف  ةظفاحملا هاجتا ينعأ  هاجتالا اذه يتأيو

 :ليخدلا جهنملا نم فقوملا يف

 جهنملا قفو ؛« ليصألا ثوروملا فييكتو « يلكلا لوبقلا :يناثلا هاجتالا

 .ةبطاق نويمالسإلا ةفسالفلا هانبت ام وهو « ليخدلا

 هليصأت ةلواحم عم « ليخدلا يقطنملا جهنملاب لوبقلا :ثلاثلا هاجتالا

 ىفرعملا لقحلا ىف ةدوهعملا تاحلطصملا ىلع ةظفاحملاب « هتئيبتو

 .هسفن ملعلا بقل نم ءادتبا كلذو « يجهنملا ىوتحملاب لوبقلا عم «يمالسإلا

 ىنبت يذلا « 9#: ىلازغلا مامإلا وه اصوصخ هاجتالا اذه لثمي يذلاو
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 ة مشا د علا مقل و

 مسا ركذ نع لّدع ثيح «بتك ةثالث هليصأتو هحرش يف بتكو قطنملا

 ( ملعلا رايعم :لثم ذئنيح يلوادتلا لاجملا يف ادوهعم ناك ام ىلإ ”قطنملا"

 . رظنلا كحم

 لّوألا ناهاجتالا الإ هيف ْدّسي مل رصع يف شاع رهاقلا دبع انمامإو

 ثلاغلا هاجتالا امأ ؛ اقلطم لباقلا :ىناثلاو « ىبسنلاو قلطملا هيقشب « ضفارلا

 يفو « ةلقتسملا هبتك يف يلازغلا مامإلا هل نطو نأ دعب الإ افورعم نكي ملف

 .ةصاخ "ىفصتسملا" هباتك ةمدقم

 عبارلا بللعلا

 هيف زيمتلا هجو نايبو م ضرغ

 « اهتركذ يتلا هوجولا ىلع لّدجلا لهأ ٌبتك تيأر املف» :؛و لاق

 0 تزختسا

 0000-2000--7آ47آ<<<4#44هه

 ل ل ل

 «-ملعن اميف  امهيلإ ٌّدحأ هقبسي مل هنأ ىرن « نينثا نيّصرغ ليصحتل باتكلا اذه

 :امه ناضرغلا كناذو « اليصفتو اليصأت «امهنايب يف اًيلج اقيفوت قفو دقو

 تايلقعلا نم الك ّمعتل ؛ لدجلاو ةرظانملا دعاوق ديرجت :لوألا ضرغلا

 .تاينظلاو تايعطقلا « تايعرشلاو
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 0 هتياغو هجهنمو هتناكم :رايعلا باتك :يناثلا لصفلا 0

 .رظنلا نيناوقل سيسأتلا :يناثلا ضرغلا

 اليصأت « باتكلا ىف هب ىفو هاندجو دقف «لوألا ضرغلا امأ د:

 ديرجت ىف ٌةيلوألا لهن يدادغبلا رهاقلا دبع مامإلل نوكي كلذبو « "اليثمتو

 نبا هرّرق امل افالخ « عوضوم يأ يف ليلد لك معتل «ةرظانملاو ثحبلا دعاوق

 هعبتو « يديمعلل تناك ةيلوألا نأ ىلع صن ثيح «ةمدقملا ىف كِهَو نودلخ

 .اذه انرصع ىلإ هدعب نم لدجلا خيرات يف بتك نم بلغأ كلذ ىلع

 دقنلا ةلاصأ ىلع اًحضاو لدي ؛"رايعلا" ىف هّمار يذلا ضرغلا اذهو

 ثحبلا يف جهنملا ةدحو يف هتركف اًيلج دكؤيو « يدادغبلا مامإلا ىدل يفرعملا

 ةرورضلاب بجوي ال «ةفرعملا ةعيبط ىف فاالتخالا رابتعاب ( ىفرعملا

 دانتسالا يضتقي يفرعم ثحب لك نإف ؛هدصاقمو ءاهثحب جهنم يف فالتخالا

 هلك اذهو ( لوبقم طمن ىلع «لوقبم هجوب لولدملاب هطبرو ؛ليلدلا ىلإ

 ىلع دقتعملا هيدقتو «يأرلاب هكحنلاو ( ىوهلا عابتاو «ديلقتلا نم صّلختلل

 .دنتسملا

 دحأ هدرفي ملف ؛ « رظنلا نيناوقل شيسأتلا وهو « يناثلا ضرغلا امأو دإ 0

 نإو «ليصحتلا كلذب هلّصح الو «ليصفتلا كلذب  ملعن اميف  مدقت نّمم

 :باتكك ةيلوصألا بتكلا ضعب تامدقم ىف ةررقم هاياضق ضعب ُتدجُو

 :باتكك ةيمالكلا بتكلا ضعبو « ( 47:٠ ت) يسوبدلا ديز يبأل "ةلدألا ميوقت"

 داكت ال كنإف «( : ٠7 ت) ىنالقابلا بيطلا دمحم ركب ىبأ ىضاقلل "ديهمتلا"

 .باتكلا اذه ىف الإ ةلصؤم « ةبترم ةعومجم اهدجت

 .تايعرشلاو تايلقعلا نيب ام «لاثم ٠٠ هتلثمأ تزواجت 06020(
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 9 هم سل ا سس سلا

 (نيثحابلا نايعل اهُفِشكو « ةعانّصلا هذه ٌراربإ «ةراشإلا هذه يف اندصقو

 نع « مهضعب دنع ّيبلس ءاحيإ نم هلمحي امب "لّدَجلا" مسا مهعنمي ال ىتح

 ."”نيفد زنك نم باتكلا هب رخزي ام يصقت

 «رظنلاب ةقلعتملا نيناوقلا كلت وه هعوضوم « صاخ باتك فيلأت يف هللا لضفب تعرش دقو )١(

 هيبنتلاب رّشبأ انهه ينإو «هيف اهانعمج يتلا اياضقلا نم اهريغو ؛لولدملاب هتاقالعو ليلدلابو
 مدقمو ٌقباس كش الب وهو «هب ةيانعلاو «هبقل يف ديدج هنكلو ؛هنومضم يف ميدق ملع ىلع
 نرعلا هناحبس هلأسنو « هللا ءاش نإ انباتك يف نيبتيس امك «ةيلقعلاو ةيعرشلا مولعلا رئاس ىلع

 .هيف ديدستلاو هيلع
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 تااعلا تحببلا

 لوقلا يدصتل سيسأتلا ةيادبو "رايعلا" باتك يف رظنلا ةعانص

 يقطنملاو ينسلفلا لوقلل يالكلا

2270 

 . يفسلفلا قطنملا جهنمل يمالكلا دقنلل سيسأتلاو "رظنلا ةعانص" :الوأ ©

 - ةيديرتامو ةرعاشأو ةلزتعم  نيمدقتملا نيملكتملا ثوحب ىف ترقتسا

 مالكلا يف نيفنصملا نم ريثك ةداع ترجو 2 "ةفرعملا" يف ةصاخلا مهتيرظن

 :نيدصقم ءابلاغ هيف نيمئار (7"2رظنلا باب"ب مهبتك باوبأ اوحتتفي نأ

 باستكا قرط نم اقيرط هنوكو «هيركنم ىلع رظنلا تابثإ :امهدحأ

 .ةفرعملا

 «ديلقتلا راكنإو « فلكملا ىلع « رظنلا بوجو تابثإ :ىناثلا دصقملا

 . ةينيقيلا رومألا يف

 يذلا وه هنأل «ىناثلا دصقملل ةليسو الإ سيل لوألا دصقملا نأكو

 "رظنلا ةعانص" ىف هثحبب نابأ هنأ وه يدادغبلا مامإلا دنع ديدجلا نكلو

 ' نيتزربم :نغ

 1١7. ج ديحوتلا باوبأ يف ينغملاك رابجلا دبع يضاقلا بتك :الثم رظنا )١(

15 



 ل روت رش لاس ددلادسسا عيا 49 رايعلا باتك يف رظنلا ةعانص :ثلاغلا ثحبملا
 هب ينعنو «مالكلا ملع ريغ يف هاياضقو رظنلا بابل هثحب :ىلوألا ةزيملا

 نأ يغبني « ةيزكرم ةعانص يه "رظنلا ةعانص" نأ رعشي امب ؛"لدجلا ملع"

 !مولعلا لك اهيلع سسأتت
 ينعأ  نيملكتملا دنع ةليسو ناك اميف ثحبلا هعيسوت :ةيناثلا ةزيملا

 دجوت داكت ال ,ةعومجم لوصأ ىلع رظنلا ملعل هسيسأتو «- لوألا دصقملا

 .هباتك ريغ يف « ليصأتلاو ليصفتلا كلذ لثمب ةعومجم

 «ةصاخ اياضق ىلع نيرصتقم ءرظُتلا َةلأسم نوفنصملا ٌتَحِب «معن

 مهنكلو ,هرداصمو «هماسقأو ملعلا موهفم نايبو «هيركنم ىلع رظنلا تابثإك

 يف الو ءاهيف نيفلاخملا ىلع ٌدرلاو « مولعلا قرط نايب يف ءاريثك اولصفي مل

 «لولدملاب هتاقالعو «هتحص طورشو هبيكرت ةيفيكو «هماسقأو «ليلّذلا ىنعم

 .باتكلا اذه نم باوبألا مكلت يف انمامإ هلّصف امم كلذ ريغو

 هنأب ءاعدالا انل حّحَصُي ,"رظنلا رابع" هباتك يف ّيدادغبلا انمامإ لمع نإ

 نهرب دقو 2"ةفرعملا ةيرظن"ب مويلا نوركفملا هيّمسي ام سيسأت يف مهاس

 يف اهليصأت يف ةدايرلا مهل تناك , مهتذباهج نم وهو «نيملكتملا نأ كلذب
 اءانب ءاهلوقنمو اهلوقعم ةعيرشلا مولع يف اهيلإ نيدنتسم «يمالسإلا ركفلا

 .اجاجحو

 نيب ةنراقم "نيملسملا دنع ركفلا جهانم" يف نوثحابلا ثحب دقو

 روتكدلاك ةفرعملا ةيرظن يف ةلاصألاب مهل رقأ نم مهنمف « ةفسالفلاو نيملكتملا

 نم مهنمو «"مالسإلا يركفم دنع ثحبلا جهانم" هباتك يف راشنلا يماس يلع

 بلغأ يف يرباجلا دباع دمحم روتكدلاك ةفسالفلا ةفك حّجرو « كلذ يف عزان
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 5 هتياغو هجهنمو هتناكم :رايعلا باتك :يناثلا لصفلا 2

 ."ةلدألا جهانم" باتكك دشر نبا بتك قيقحتل هتامدقمو « هبتك

 يفرعملا ثحبلا ةيصوصخ يف ءاعطاق مسح دق راشنلا روتكدلا ناك نئلو

 قطنملا دقن ىف ةيميت نبا بتك ىلع ةصاخب ادمتعم «مالسإلا يركفم ىدل

 تاروصتلا" ىمْسق ىلع ىميتلا دقنلا ىف ىئاشنإلا بناجلا ازكُرم « ىطسرألا

 نبا دادمتسا رثكأ نأ كلذ عم دكأ دقف «"ناهربلاو دحلا" وأ ”تاقيدصتلاو

 .ةفسالفلا نم سيلو )نيملكتملا راظنلا نم « قطنملل هدقن ىف مؤ ةيميت

 ”ةفرعملا ةيرظن" وأ "ايجولومتسبإلا" يف ثحبلا نأ مولعملا نم ناك اذإو

 .اهريغو سدحلاو سحلاو لقعلا :اهقرطو ةفرعملا رداصم :ةيناثلا ةيضقلا

 .اهتيهام ريسفتو ةفرعملا ةعيبط :ةثلاثلا ةيضقلا

 .اهميوقت رايعمو اهتميقو ةفرعملا دودح ىف ثحبلا :ةعبارلا ةيضقلا

 ملكت يتلا ثحابملا عم ءامات نوكي داكي اقباطت اقبطنم كلذ دجن اننإف

 لئاسم اهيلع داز هّنأ ريغ «هالعأ اهيلإ راشملا باوبألا يف ّيدادغبلا مامإلا اهيف

 .تايعطقلاو تاينظلا نيب ةوقلا يف هبتارمو . هطورشو « هتانوكمو ليلدلاب قلعتت

 )ل,
 يف" هصصخ يذلا ىناثلا بابلا ىف ةفرعملا ناكمإ ةيضق" ثحب لقف

 :ص 141/4 «ةيبرعلا ةضهنلا راد «راشنلا يماس ىلع «مالسإلا يركفم دنع ثحبلا جهانم )١(

 79/١ - ١". يمالسإلا ركفلا ةأشن ؛ 6-١١

 .اهدعب امو 45 :ص «ىعفاشلا نسح روتكدلا «ةماعلا ةفسلفلا ىلإ لخدملا :رظنا (؟)
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 اقيرط رظنلا ةافن ىلع هيف ٌدرو « "هماكحأو «هطورشو «هماسقأو رظنلا دح نايب

 نمو رظانلا ةفص هيف نيبو « ةفرعملا قرط نم اقيرط "ربخلل" لصأو «مولعلل
 تايلقعلا يف رظنلا ةحص طورشو ءرظنلا هيف حصي امو «رظنلا هنم حصي

 .تايعرشلاو

 قرط هيف لّصف يذلا سماخلا بابلا ىف "ةفرعملا رداصم ةيضق" ثحبو

 مولعلا يف ةماعلا لوصألاو «مولعلل اقيرط ربخلا تابثإو «ةسحلا مولعلا

 .ئسايق ملع لكل ةصاخلا لوصألاو « ةيسايقلا

 امئيح عبارلا بابلا يف "اهتيهام ريسفتو ةفرعملا ةعيبط ةيضق" :ثحبو

 . ةيسحلاو

 وهو «عباسلا بابلا يف اهطورشو ةلدألا عاونأ هلك كلذ دعب ثحب مث

 ريكفتلا جهنم لباقم يف «يمالسإلا ريكفتلا ةلاصأ نع هيف نابأ يذلا بابلا

 .دفاولا

 "رايعلا" باتك يف يفسلفلا قطنملا جهنمل يمالكلا دقنلا حاتتفا :ايناث ؛©

 (ةيمالسإلا ةفرعملا يف ريبك هاجتال الثمم الإ يدادغبلا مامإلا نكي مل

 نويوغللاو نوثّدحملاو ءاهقفلاو نويلوصألاو نوملكتملا هيف ققاوت هاجتا وهو

 ةمألا ىلع ليخدلا ركفلل يدصتلا وه ةدحولا هذه عوضومو «نويوحنلاو

 ."ةينانويلا ةفسلفلا" وه هب ّىنعملاو « ذئنيح ةيمالسإلا
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 9 هتياغو هجهنمو هتناكم :رابعلا باتك :يناغلا لصفلا 2

 ينعأ « مهتفيظو تناك مكلت ذإ «مهريغو ةلزتعمو ةرعاشأ مهبهاذم فاللتخا

 هذهب اولقتسا مهنأ ينعي الو «دئاقعلا ريرقت جهنم نعو «دئاقعلا نع جاجحلا

 مولعلا ىتش نم ٌمالعأ اهسفن ةهبجلا يف مهعم ناك لب ءادارفنا ةمهملا

 ؛هيوبيس باتك حراش 2)يفاريسلا ديعس وبأ مهلّثم نيذلا وحنلا ةمئأك « ةيعرشلا

 راصتنالا فقوم فقو مهلكف :2"”ىتم نب سنوي عم ةروهشملا هترظانم يف

 تفلتخا نإو ؛ "يقطنملا ليخدلا" مامأ نيملسملل ةيجهنملاو ةيفرعملا ةلاصألل

 ينفعنا لع ةرق تعونتو ؛ مهيدصت قرط

 ام نيملسملا راظن َّنأ انه دوصقملاو» :ههن ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق
 اميف مهأطخ نونيبيو «قطنملا ريغو قطنملا يف مهيلع درلا يف نوفنصي اولاز

 ءاهريغو تايهلإلا يف مهأطخ نونيبي امك ءاعيمج سايقلاو دحلا يف هوركذ

 ةلزتعملا لب «مهتقيرط ىلإ تفتلي «نيملسملا راظن نم ٌدحأ نكي ملو

 نوتبثيو اهنوبيعي اوناك «رظنلا فئاوط رئاسو «ةعيشلاو ةيماّركلاو ةيرعشألاو
 ملكتو يلازغلا دماح وبأ نيملسملا لوصأب مهقطنم طلخ نم لوأو ءاهداسف

 ,؟90(ةركذ لوطن امب:نيملسفلا ءاَملَع هيف

 ملاع «يوحن «(ه 758 784) :ديعس وبأ «يفاريسلا نايزرملا نب هللا دبع نب نسحلا وبأ )١(
 ةباين ىلوتف «دادغب نكسو ؛«نامع يف هقفت (سراف دالب نم) فاريس نم هلصأ .بدألاب

 ةرجألاب بتكلا خسني «هدي بسك نم الإ لكأي ال ءاففعتم ءايلزتعم ناكو ءاهيف يفوتو « ءاضقلا

 (نييرصبلا نييوحنلا رابخأ)و « فسوي هنبا هدعب هلمكأ «وحنلا يف (عانقإلا) هل .اهنم شيعبو

 مالعألا «(هيوبيس باتك حرش)و (ةيديردلا ةروصقملا حرش)و (ةغالبلا)و (رعشلا ةعنص)و

 .(97١/؟) يلكرزلل
 :ص) ةسئاؤملاو عاتمإلا « تارفلا نبا ريزولا سلجم يف « جها7* ةئس ةرظانملا هذه تناكو (؟)

42). 

 ضني ؛ص) ةيميت نبا « نييقطنملا ىلع درلا 69)
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 9 رايعلا باتك يف رظنلا ةعانص :ثلاثلا ثحبملا ِ ع

 ينانويلا يقطنملا جهنملا دقنب يدادغبلا مامإلا درفتي مل ءاذهلو

 يذلا قم ما نعلا وال ني يفوق اجننالا لامع وه انجن زون ءةقعن اذمو

 ندل نم هؤانب دتما يذلا مكلذ ؛«صلاخلا ليصألا جهنملا ٌراذج اونصح

 ىتح اًرمتسم لاز امو ؛هدهع ىلإ نيدهتجملا ءاهقفلاو نيعباتلاو ةباحصلا
 هذيملت عم ةصاخو ؛(جه478ت) مث*» ينيوجلا ىيلاعملا يبأ مامإلا دهع

 يعفاشلا هيقفلا مامإلا وهو «(جهد ٠ هت) ٍكه'» يلازغلا دماح يبأ مامإلا

 هجاردإو ؛"قطنملا" بيرقتل لاجملا حتفف «فوصتملاو يرعشألا ملكتملا

 هذه ّىلوت نم لوأ ٌقحب وه نوكيف «ةيمالسإلا ةيلوصألا ةموظنملا يف
 . خنفر ")ةيميت نبا لاق امك « ةمهملا

 الماك اباب هي يدادغبلا مامإلا صصخ ؛حورلا كلتبو جهنملا اذهبو

 اذه ىمس دقو «2"'انلصو لّصفم دقن مدقأ هلعلو ؛"ينانويلا قطنملا" دقنل

 موسر نيبو ءاهقفلاو نيملكتمملا لدج بادآ نيب قزفلا هوجو نايب" :بابلا

 "هيف قطْنَملا لهأ

 :اليصفتو الامجإ قرفلا هوجو نيبو

 يتهج نما وه نيرظنلا نيب فالخلا نأ رهظأ «لامجإلا ثيح نمف

 :ىنعملاو طظفللا

 ةمدقم هلعجو «هيف فلا (جه407ت) يرهاظلا مزح نبا مامإلا هلبق ناك هنأ ىرن انك نإو )١(

 رثكأ يف روهمجلا نع ادرفنم ايهذم لثمي مزح نبا نأ قرفلا نكلو ؛لوصألا يف هباتكل
 .يلازغلا دماح يبأ ريثأتك « يمالسإلا ريكفتلا ةموظنم يف هريثأت نكي مل اذهلف «هلوصأ

 تنرتنإلا ىلع هتحفص يف «لصألا يناريإ وهو يراصنألا ثحابلا كلذب ٌرقأو (1)
 :1795 رياربف 78 تبسلا 10/115811. 1-51
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 نط ةوهعز قطتقلا لمآ نإ ثيدع فف ةاظنل نيشككا ني فالاقلا مآ
 .©)(ةيزاجملا ظافلألا لامعتسا نع ازارتحاو « ىنعملاو ظفللا يف اقيقحت رهاظلا

 ؛ اهطورشو دودحلا يف مهفالتخا ةهج نم :امهدحأ

 ؛ "”(اهنايدأ دعاوق يف نيقيرفلا فالتخا ةهج نم :يناثلاو

 :لوصف ةثالث يف ليصفتلا ثيح نم دقنلا لوانت مث

 .مهلادج يف لدجلا لهأ ظافلأ نم اوباع ام نايب ىف :اهنم لصف»

 مهدودح يف مهطورش نم لدجلا لهأ ىلع هوركنأ ام نايب يف :لصفو
 .مهللعو

 يف نيدحوملا اوفلاخ اهلجأل ىتلا مهتانايد لوصأ نايب يف :لصفو

 .(اهداسف ىف ملعلا ىلإ يدؤملا لدجلا موسر

 ضعب انيبم « سيلاطاطسرأ لدج «لوألا لصفلا ىف كثر دقتنا دقو

 يذلا وطسرأ قطنمل افالخ ؛دصقلاو حوضولا نم هيف مهتقيرط هيلع تلمتشا

 . ضومغلا نم ريثكلا هيف نأب هباحصأ ٌرقب

 نيبو «اهوطرتشا يتلا دحلا طورش يف مهشقان ( يناثلا لصفلا يفو

 . "”تئام قطان ىح'" ؟ةةنآن « ناسنإلل مهدحب الثمم اهيف مهتضقانم هجوأ

 .(ب 1١8 و) رايعلا طوطخم )١(

 .رايعلا نم ةقرولا سفن (؟)



 9 رايعلا باتك يف رظنلا ةعانص :ثلاثلا ثحبملا ِ ع

 الاثم هذخأنو ,مهدودح يف مهتضقانم ىلع الاد هقاس ام فيرط نمو

 ؛ مهل هتشقانم ةقيرط ىلع

 ,أزجتي ال يذلا ءزجلا تابئثإب مهلوق نيملكتملا ىلع اوركنأ مهنإ» :هلوق

 ؛نورعشي ال ثيح نم هب اولاق مث ءابتك كلذ يف مهيسدنهم رثكأ فّتصو
 نم ةطقنلا ولخت الو ءاهل ءزج ال يتلا يه :اولاقو «ةطقنلا اوتبثأ مهنأ كلذو

 ناتطقن هافرط طخلا نأل ءاضَرَع اهنوك زوجي الو ءارهوج وأ اضرع نوكت نأ

 تبث دقف ارهوج تناك نإو .افرط ضرعلا نوك زوجي الو «اندنعو مهدنع

 دح ال يتلا ةطقنلاب اودارأ مهنأب اذه نع مهضعب رذتعا دقو .هل ءزج ال رهوج

 .ةيمهولا ةطقنلا اهل

 افرط نوكي ال مودعملاف «ةمودعم ةيمهولا ةطقنلا تناك نإ :مهل ليقف

 . مسقني ال دوجوم ءزج تبث دقف ةدوجوم تناك نإو .هل اضعب الو دوجوم طخل
 مهل دب الف ؟اطخ اتراص اتعمتجا اذإ نيتطقنلا نإ مكلوق نم سيلأ :مهل ليقو

 نإف ؟طخلا لطب له ءاتلطب ول نيتطقنلا نع انوربخأ :مهل لاقيف « ىلَب :نم

 هدوجو حصي ناك نإ ناتطقن هافرط طخلا نإ :مكلوق لطب دقف :ليق « ال :اولاق

 . نيتطقنلا مدع عم

 ءزج لك نأ حص دقف :ليق «طخلا نالطب ةطقنلا نالطب يف :لاق نإو

 ءزج ال ةطقنلاو «هنم ءزج هنم ةطقن لك نأل «هانّيب امك هل ءزج ال طخلا نم

 ةلمجلا هذه ىلعو .أزجتي ال يذلا ءزجلا لاطبإب مكلوق ضقاني اذهو ءاهل
 : ")(مهموسرو مهدودح رئاس يف مهتاضقانم ساقت

 )١( رايعلا طوطخم )و١١١/ب(.



 ةبسنبو « ملاعلا مدقب مهداقتعا يف للخلا هجوأ ثلاغلا لصفلا يف نّيب مث

 نيملكتملا ةلدا مامأ اهمايق مدعو « مهتلدأ تفاهت راهظإو «ةعيبطلا ىلإ ريبدتلا

 مهئارآ عيمج ضقن هيف لصف يذلا هباتك ىلع ريخألا يف اليحم ؛ نيدحوملا

 ءارآ نم يأر لك نالطب ىلع ةلدألا انيصقتسا دقو» :مِْ» لاقف «ةيفسلفلا

 للملا باتكب فورعملا ائباتك ىف ةلالضلا يوذ عدب نم ةعدب لكو « ةفسالفلا

 ةنابإ ىلع هيبنتلل «هيف هانركذ ام ىلع باتكلا اذه ىف انرصتقاو «"7لحنلاو

 ملعب هومس يذلا مهلدج يف ةفسالفلا موسر ىلع نيدحوملا لدج لضف
 . "0(قطَْملا

 هنع عفادو يدادغبلا مامإلا هانبت يذلا يمالكلا دقنلا نأ انل نيبتي اذهبو

 يتلا "رظنلا ةعانص" ىلع سّسؤمو « لقتسم يمالسإ يركف ساسأ نع ٌرداص

 .باتكلا ةيادب يف اهلوصفو اهلوصأ لصف

 حصي هنظن الو « فلؤملل ابوسنم ”لحنلاو للملا" ىمسي باتك عبط دقو «نآلا دحل دجوي مل )00

 يف فلؤي مل «ريبك باتك هنأب باتكلا نوفصي هريغو فلؤملاو ءادج رصتخم باتك هنأل ؛ هنع

 نييمالسإلا تالاقم امأ «ىرخألا نايدألاو ةفسالفلا تالاقمب صتخم هنأو «هلثم مالسإلا

 .ملعأ هللاو ”قرفلا نيب قرفلا" هباتك فلؤملا اهيف فنص دقف

 .(أ/1١١؟و) رايعلا طوطخم (١؟)
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 ٍ 9 هدعب نميف رايعلا باتك رثأ :عبارلا ثحبملا ِ َ

 عبارلا ثحبلا

 هدعب نميف رايعلا باتك رثأ

 ىلع «قباسلا نم قحاللا ديفتسي نأ يضتقت ملعلل ةيمكارتلا ةعيبطلا

 .فقن مل مأ كلذ ىلع انفقوأ ءاوسو « ةدافتسالا هوجو فاالتخا

 لدجلا نيناوق يف يدادغبلا مامإلا دعب بتك نمم انل رسيت اميف انثحب دقو

 نرقلا مالعأ ةصاخب ينعنو « حيرص هجو ىلع ةرشابم ةدافتسا دجن ملف

 لوصأو هقفلا لوصأ :اهنم ةصاخو ةيلقعلا مولعلا هيف ترهدزا ثيح 2( سماخلا

 .نيدلا

 :نرقلا اذه ىف اهانعلاط ىتلا بتكلا نمو

 ثيدحلا يتأيسو « ينيوجلا مامإلل بوسنملا "لدجلا يف ةيفاكلا" باتك

 (جه 5٠00 ت) متو يلازغلا دماح يبأ مامإلل لدجلا يف "لختنملا" باتكو

 (جهه17١ ت) ليقع نبا مامإلل "ءاهقفلا ةقيرط ىلع لدجلا" باتكو

 نم ةدافتسالا ةنظم اهارن ىتلا سماخلا نرقلا ىف هقفلا لوصأ بتك نمو

 :رايعلا باتك

 (جه458ت) يلبنحلا ءارفلا ىلعي يبأل "هقفلا لوصأ يف ةدعلا" باتك
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 5 هتياغو هجهنمو هتناكم :رايعلا باتك :يناثلا لصفلا ِ ٍء

 . ليقع نبال "هقفلا لوصأ يف حضاولا" باتكو

 (جه١47ت) يدادغبلا بيطخلل هقفتملاو هيقفلا باتكو

 «لوصألا يف حضاولا يف ليقع نبا :هنم دافتسا هاندجو نم رهظأو

 .ةيفاكلا بحاصو

 عم ءاعم نيباتكلا يف «هيلع ةلاحإلا نودب تناك «هنم امهتدافتسا نأ ىلع

 .نيباتكلا نم عضاوملا ضعب يف ءارشابم القن امهيف الوقنم همالك اندجو اَنأ

 هترابع ىلع ظفاحو «هنم دافتسا دقف «هقفلا لوصأ يف حضاولا يف امأ

 .رظنلا ةحص ىلع رظنلاب لالدتسالا زاوج يف (0/1)

 الصأ هنع هلقن دقو «ةرورضلا ةهج نم ةجحلا نايب يف )414/١"( يفو

 .الاثمو

 .كلذك )55/1١”7( يفو

 .يلدجلا لاؤسلا فيرعت يف )0١/1"7( يفو

 يدادغبلا مامإلا وذح اذح دق « هبحاص اندجو دقف "لدجلا يف ةيفاكلا" امأو

 . باتكلا اذه نم هعضوم ىف كلذ ىلإ ريشنس امك «هباوبأو هلوصف لمجم ىف

 :امهنيب قرفلا امنإو



 ٍ 9 هدعب نميف رايعلا باتك رثأ :عبارلا ثحبلملا 06

 هيلإ انرشأ امك هاياضقو رظنلا لئاسم ىف « اليصفت لصف "رايعلا" ىف هنأ

 هنم لئاسملا ضعب ىوسل ضرعي مل ةيفاكلا بحاص نكل «ةساردلا يف

 . ىعرشلا مكحلا رداصمو دودحلاك

 اهنكلو ةظوحلم تادايز عم «رايعلل رصتخملاك ناك "ةيفاكلا" يف هنأ

 باتكل ةينأتم ةساردل ةجيتن تناك ةمهم رومأ ىلإ ريشأ نأ ٌبحأ انههو
 :ةيفاكلا

 جتان اهرثكأ ةلدأ ةدعل « ينيوجلا مامإلل سيل ةيفاكلا باتك نأ :اهدحأ 6

 .ىوتحملل ىلخادلا دقنلا نع

 ناك نإو «داهتجاو يأر وذ ٌّمامإ «ةيفاكلا باتك بحاص نأ :ىناثلا 6

 لئاسم يف «هب ةصاخ راظنأب دّرفت كلذ عم هنكلو «"رايعلا" ىلع هدمتعم بلغأ

 .باتكلا ىف ةمهمو « ةددعتم

 ناقيلي جارخإو قيقحت ةداعإ ىلإ العف جاتحي ةيفاكلا باتك نأ :ثلاثلا

 «باتكلا ةققحم ةيقوف .د لقن ىف اهاندجو ىتلا ةريثكلا ءاطخألل ارظن «هب

 .هللا اهمحر

 بحاص فاشتكا ىلإ هللا نوعب تقفو دق ىننأ نيصتخملا نيثحابلا رشبأو

 . هللا نذإب هرشنو باتكلا قيقحت ةداعإ دعب هنع نلعأس ام وهو « ةيفاكلا باتك

 .انطابو ارهاظو ارخآو الوأ هلل دمحلاو
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 هلل

 اياديك
 يول ةلَوَد

 ةرلظاَتملا ٍلِعاَوَق د بِرْجَيَو :ةقيلفلاَو قطار كاوَبْنم

 كيِلْأَت
 ٌيِداَدَخَبلاروُصْنَم ىلا ذاتمأألا

 ّيِعفاَقلا يعيق ارهاظ نبرِهاَقلا درع
 (هعولقو ت)

 ٍَساَنِوَو قيقخت

 ٌّبوّرَعرَيَحم 0





 هعزانب «ٌدض الب دجاملا « هيهاضُيو هّعراضي ءّدن الب دحاولا هلل دمحلا

 هيوحت ال يذلا ءهدْشْرُي ريشُم الب رِطاَقلا هَدِجْنُي ريهظ الب رِهاَقلا «هيهابيو

 .راتْسألا ع الو ءراطقألا

 دهشأو ؛2'ةّيمل الو ةّيبْيَأ الو ةيّمك الو ةّيفيك الب هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو

 دنيتقاو ةعيرذملا ةفسالللا لقط نما تاكل ط مل اراك !اةكللاو ةيقكلاو طن لاو ةننسكلا“ 0
 هتينادحول ةيفانملا لاوحألاو تافصلا نع ههيزنتل ؛هلإلا تاذ نع اهيناعم َيفن « اهيفنب فنصملا

 ءاهظفل ثيح نم ظافلألا هذه يفن اضيأ هدارم نوكي دقو ؛هلاعفأو هتافصو هتاذ يف هتّيدحأو
 ريبعتلل تاحلطصملا هذه ىلإ ةجاح ريغ نم ةصيقن لك نع هزنم ىلاعت هللا نأ :ينعي ثيحب

 ريثك يف قِطْنَملا لهأ وأ ةفسالفلا ىلع راكنإلا ديدش هاندجو اننأل ءاذه انلق امنإو ؛ كلذ نع

 .ملعأ هللاو .ٌدعب نيبتيس امك « مهتاحلطصم نم

 ءاتو بسلا ءاَي قاحلإب "فيك" نم ذخأ «فيك :ب لاّوّسلا نَع هب باَجُي امل مسا :ةيفيكلاو
 :ءامدقلا هّمسرو « ضّرعلا عاونأ نم ءامكحلا دنع وهو ءاّهب ةيمسإلا ىَلِإ ةيفصولا نم لقتل

 فاشك 7 :ص) يوفكلل تايلكلا ؛ هتاذل ةبسن الو ةمسق يضتقي ال ءيشلا يف ةراق ةئيه

 (1848 :ص) يناجرجلل تافيرعتلا (7/1129454) يوناهتلل نونفلا تاحالطصا

 ةَداَرإل ميمْلا ديدْشَتَو ءاضْيَأ كِلَّذ قاحلإب "مك" :ب لاّوسلا نع هب باجي امل مسا :ةيّمكلاو

 لبقي ٌصضّرع ءامكحلا دنع يهو ءرخآلا يئانثلا ظْفللا سفن َةَداَرِإ نوناق َرْه اَم ىلع اَهِظَْل

 تايلكلا ؛ لصفنم وأ لصتم امإ وهو ءرخآ رمأ ةطساو الب اهل اضورعم نوكي يأ هتاذل ةمسقلا

 1١417( :ص) تافيرعتلا (81/5١؟) مولعلاو نونفلا تاحالطصا فاشك (767 :ص)

 ناكملا يف مسجلا لوصح وهو ؛ةيبسنلا تالوقملا نم ٌيسق ءامكحلا دنع :نيألا :ةينيألاو

 لاَقَتْلا ّيِه :ةينيألاو ءايقيقح انيأ اذه ىّمسيو هب اءولمم نوكيو هصخي يذلا زّيحلا يف يأ

 -تاحالطصا فاشك (11/؟) ءاملعلا روتسد ؛ جيردتلا ليِبَس ىلع نّْيَأ ىَلِإ نْبَأ نم مسجْلا
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 يدنا نلحتا ماعز ىدنلا ةانث تطضملا هلوشور عملا كعاادتكتا نأ

 ىلعو هلم «ةمايقلا موي ىلإ ةماعّرلاب هدرفأو «ةمعّتلاب هدَّجْنَأو « ةمصعلاب هدّيأ

 .هتمحرب اريثك ملسو «رايخألا هلآ

 لدحلا بادآ ىف ( مهيفلاخمو يأ تك تلمأت ىنإف «لعب امأ

 يف ءاهقفلا موسر ىلع هباتك يف ارصتقم مهضعب ٌُتْدجوف ءرظتلا نيناوقو

 اوركذ دق نيملكتُملا تيأرو «مهرظن يف نيملكتُملا موسر نود «مهلّدج

 .هقفلا لئاسم يف لدجلا بادآ نود ؛«مالكلا باوبأ يف ةّيلَدَجلا مهموسر

 حرش ٌرخآو «بْسَحف تاحيجرتلا هوجو هلدج يف ءاهقفلا ضعب حرشو

 دودح ركذي ملو «تاعفادملاو ةبوجألاو «تابلاطملاو ةلئسألا هوجو ضعب

 .اهلامعتسا ةيفيك الو ءاهطورش الو ةلدألا

 ةيقِطْنَملا مهبتك يف اولمعتسا مهنإف «0"2ةفسالفلا نم قِطْنَملا لهأ امأف

 نإو ءاهليصافت يف ديحوتلا ٌلهأ مهفلاخي مهل نيناوق مهلدج موُسر نم
 .اهلَمُج ضعب ىلع مهوقفاو

 )188/١( يفسلفلا مجعملا )07/١"(« مولعلاو نونفلا -

 ببس هب بلطي «لاؤسلا فرح وه ْمِل فرحو ؛ "م" :ىلإ ةبسن «ميملاو ماللا ديدشتب :ةّيمَّللاو
 هدوجو ملعي لاؤسلا اذهو ."اذامل" ليق هنأكو «ءيشل ءيشلا دوجو ببس وأ ءيشلا دوجو

 5١(. 4 ص ؛يبارافلل ,فورحلا) سايقلاب امإو هسفنب امإ الوأ
 بهذملا يف ةيعفاشلا :ةراتو ؛ يدقعلا بهذملا يف ةرعاشألا :ةرات ”انباحصأ" هلوقب ينعي )١(

 .قايسلاب كلذ زييمت نكميو « يهقفلا
 ببسلاو «ةفسالفلا ىلع "قِطْنَملا لهأ" مسا قلطي نأ باتكلا اذه يف كته' فلؤملا حلطصا )١(

 هلي وهو «فسلفتلل اساسأ الخدم هرابتعاو «قِطْنَملا مهدامتعا نم ٌدعب هيلإ ريشيس ام وه

 .هتاحلطصمو قطنملل اريبك اضفر يدبُي
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 499 لون هلع 9

 نمو ("7سيلاطاطُسِرأ ىلإ ٌبوسنم «بابلا اذه يف مهبتك نم روهشملاو

 باتكو « سايقلا باتكو «اقيبوط باتكو ('”تالوُقَملا باتك هيف ةروهشملا هبتك

 مسا مهدنع بتكلا هذه نم باتك لكلو 2« )نايكلا عْمَّس باتكو «ناهربلا

00 

00 
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 ؛ (ورفات مسا مويلا فرعتو) اريغاطسأ يف دلو «لوألا ملعملاب مهدنع روهشملا فوسليفلا

 «م .ق 51: ةنس سيقلخ يف يفوتو «م .ق 784 ةنس ةيديقلخلا هبش يف ةريغص ةنيدم يهو

 ماع ملعملا ةافو ىلإ «ةنس رشع ةينامث وأ رشع ةعبس نس ذنم «نوطالفأ ةيميداكأ ىلإ بستنا

 انيثأ ىلإ داع مث « سوسكأ يف ةسردم سسأو ةيميداكألا وطسرأ رداغ هتافو دعبو ا" 41

 اقيدص ناك هنأل ةقدنزلاب هتايح رخآ يف مهتا «نويقللا مساب ترهتشا يتلا هتسردم سسأ ثيح

 هبحن ىضق اهيفو «ينودقملا نوصح نم ناكو « سيقلخ ىلإ أجتلاو ءانيثأ رداغف «ردنكسإلل

 .(04- 557) يشيبالط جروج ةفسالفلا مجعم )7١05-7017(«, تسرهفلا .ماع دعب

 ةعانص وأ لدجلا وه اقيبوطو «سايروغيطاق :ينانويلا ظفلل ةيبرعلا ةمجرتلا يه تالوقملا

 بتكلا هذهو ؛يناثلا اقيطولانأ وه ناهربلاو ؛لوألا اقيطولانأ ةينانويلاب وه سايقلاو ؛ لدجلا

 :يه رخخألا ةعبرألاو «قطنملا سيلاطوطسرأ اهب نوك يتلا ةينامثلا ءازجألا نم يه ةعبرألا

 وأ ةباطخلا باتكو ءاقيطسفوس وأ ةهّوّمملا ةمكحلا باتكو « ساينيميراب وأ ةرابعلا باتك

 بوبحم :ليصفتلل رظناو 2707 :ص تسرهفلا .اقيطونوف وأ رعشلا باتكو ؛ايروطسيربلا

 يودب نمحرلا دبع روتكدلا اقيقحتو اعمج اهب ىننتعا دقو )788  751٠١(« يجيهالل بولقلا

 194٠. ةئس ملقلا رادب ىلوألا ةعبطلا « ءازجأ ةثالث يف

 عيمج معت يتلا رومألا هب ملعيل « ةيعيبطلا مولعلا يف وطسرأ بتك دحأ "نايكلا عمس" باتك
 يتلا ئدابملا ةفرعمو « عئابطلا عيمجل ةماعلا رومألا هنم ملعتي هنإف" :يبارافلا لاق « عئابطلا

 هذهب ةقحاللا ءايشألا ةفرعمو ؛ئدابملا ةلزنمب يه يتلا ءايشألا ةفرعمو ؛ءايشألا عيمجل يه

 يلشعرملا هللا ةيآ ةبتكم رادصإ ( شناد يقت دمحم قيقحت (7/1) يبارافلا تايقطنم) " ءايشألا

 ساحلا باتكك ةصاخلا رومألا يف اهفّئص رخألا ةيعيبطلا بتكلاو «(م8017 :ةنس

 يودب نمحرلا دبع .د ةساردو قيقحتب دحاو باتك يف اعبط « سفنلا باتكو « سوسحملاو
 ةبتكم ١40 8 ةنس « سخرطولف ىلإ بوسنملا ”ةيعيبطلا ءارآلا" عم "سفنلا يف" باتك يف

 «نايكلا عمسب فورعملا باتكلا مهنم دحأ رسفي مل" :هلوق فلؤملل يتأيو .ةيرصملا ةضهنلا

 ."هٌريغ هنع ِهَمَهْفِي نأ نع الضف «هسفن نع همهفي امب
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 .هاوحف نع هانعم رصقي « لئاه

 ام اهنمو ؛"7لخادملا اهوّمس «قِطْنَملا يف ٌبتك نيرخأتملا مهعابتألو

 تامذدقملاو جئاتنلا طورشو ( داضتلا طورشو ١ لباقتلا طورش هومس

 الب قورت ةمجرت اهل «ةمخّرم اهيناعمو ةمخفم ءامسأ اهلك هذه «'')اهوحنو

 . الب لوهي مساو « ىنعم
2 0 

 بتك ىلإ الَحْدَم 229”بساحلا سوُيْروُفْرْفِب مهنم فورعملا فلأو

 ريسفت هيف ركذو « لخدملا :مهتغل يف هانعمو « يجوُفاَسيِإ همس سيلاطاطْسِرأ

 ءيش حمصي ال تارابعب «لصفلاو دحلاو ضّرعلاو ةضاخلاو عونلاو سنجلا

 .2"قيقحتلا لهأ نيناوق ىلع اهنم
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00 

 ةرهإ
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 ٌةعامج مالسإلا ةلود يف سيلاطاطْسِرأل ةيقِطْنَملا بتكلا مجرت دقو

 .”يجوغاسيإ" ينانويلا ظفلل ةيبرعلا ةمجرتلا يهو
 .اهناظم ىلإ اهحرش يف عجري .قِطْنَملا ملعب ةصاخ تاحلطصم اهلك

 ببس نأ ىلإ ريشي قايسلاو « هتاحلطصمو قطنملل نيضفارلا نم ناك فلؤملا نأ لدي امم اذه

 .ملعأ هللاو ةيفسلفلا َقِطْنَملا ةيعجرمل عجار ضفرلا

 بتك « لصألا يروس فوسليف « يلصألا همسا وهو « سوكلم مساب اضيأ فرعي :سويروفرف

 ريثألا ذيملتلا 2ماث0هو ال١٠0 نيب امور يف تامو ما ماع روص يف دلو « ةينانويلاب

 :باتك اهنم ءاباتك نيعبسلا ىلع ديزت ىرخأ فيناصتو «نيطولفا ةايح فلؤمو « نيطولفأل

 هتعن «ءازجأ ةعبرأ يف ةفسلفلا خيرات اهنمو ءوطسرأل تالوقملا باتكل لخدملا يجوغاسيإ

 ؛نيطولفأ هذاتسأل تاعوساتلا باتكل حراشلا وهو ؛”ةفسالفلا هيقف"ب سونيطسوقأ سيدقلا

 ليصفت رظنا .ءاجرلاو ءاخإلاو بحلاك اهميق نم ريثكب هناميإ عم « ىراصنلل ةوادع هل تناكو

 .( "ا يجيهالل بولقلا بوبحم ((17 :ص) ةفسالفلا مجعم يف هئارآ

 يف يقطنملا جهنملل نيضفار هئمز ىلإ اوناك نيذلا "مالكلا ءاملع" قيقحتلا لهأب ينعي

 .ةلزتعملا نم فئاوط مهيف نمب « ةفرعملا
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 7 تت تل تس 57 ادد :

 هدعبو و نب كلملا دبع مايأ ىف (17ةيواعم نب ديزي نب دلاخ : مهنم

 . سوجملا نم هفالسأ ىلإ هليمب « هنيد يف ازومغم ناكو ؛ "”عفقملا نب هللا دبع

600 

00 

 هيف
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 ل 247 يناّرحلا ةرق نب ثباث اهرَّسف مث

 ؛ةيواعم ةفيلخلا وخأ «يقشمدلا ,يومألا «يشرقلا مشاه وبأ «ةيواعم نب ديزي نب دلاخ

 «بطلاو ءايميكلا ةعانص يف مالك هلو ملعلا نوئفب شيرق ملعأ نم ناك « نمحرلا دبع هيقفلاو

 «لاجرلا ءالبن نم ناكو ؛ لئاسر ثالث اهيف هلو يمورلا بهارلا سنايرم نع ءايميكلا ذخأو

 (جه )4٠0 ةنس دلاخ يفوتو .قئار مظن هلو «نئسلا يف دواد وبأ هل ىورو « لضفو «ملع اذ

 ءانبأ ءابنأو نايعألا تايفو )١14/112(« تايفولاب يفاولا (54 ميدنلا نبا) ؛اهنودام وأ
 ؛ (”87/4) ءالبنلا مالعأ ريس «(1/11:"7) ركاسع نبال قشمد خيرات «(714/؟) نامزلا

 ةيسايسلا لئاسرلا يف ظحاجلا دنع درو دقف «نيملكتملا دنع افورعم ناك مسالا اذه نأ ودبيو

 نم َلَّوُأ (...) ةيواعم نب ديزي نب دلاخ ناكو" :ةيمأ ينب ةرخافم ضرعم يف (5"47 :ص)

 بتك مجرتو « ةعانص لك لهأ ءاسؤرو ةمكحلا لهأ برقو «ةفسالفلاو ةمجارتلا ىطعأ

 ."تاعانصلاو تالآلاو بادآلاو بورحلاو ءايميكلاو بطلاو موجنلا

 لهعب عيوب ؛ نيئمؤملا ريم أ «صاعلا ىب بأ نب مكحلا نب ناورم نب كلملا دبع يومألا ةفيلخلا

 لاوش يف تامو .ناورم نبا كلملا دبع مالسالا نف"كلملا دبع يمس نم لواو ديب نف

 نيرشعو ىدحإ هكلم ةدم ناكو «نافع نب نامثع عيوب موي دلو .(جه 87) نينامثو تس ةنس

 تشقنو «ةيبرعلا ىلإ نيواودلا تلوح همايأ ىفو «ديلولا هّنبا هيلع ىلص تام املو «ةنس

 «ةيمورلاب ةباتك كلذ لبق ريئاندلا ىلع ناكو 000 ةئس ةيبرعلاب مهاردلاو ريئاندلا

 .(807- 407/1) تايفولا تارف .ةيسرافلاب ةباتك مهاردلا ىلعو

 ىسيع دي ىلع ملسأو (ايكدزم) ايسوجم قارعلا يف دلو « سرفلا نم هلصأ :عفقملا نب هللا دبع
 "”سيلاطوطسرأ بتك“ هل مجرتو  يسابعلا روصنملل ناويدلا ةباتك يلوو « (حافسلا ّمع) يلع نبا
 نع مجرتو .يجوغاسيإب فورعملا "قِطْنَملا ملع ىلا لخدملا" باتكو « قِطْئملا يف «ةثالثلا

 ةلاسرو "ريغصلا بدألا" اهنم لئاسر أشنأو «هبتك رهشأ وهو "ةنمدو ةليلك" باتك ةيسرافلا

 .يبلهملا ةيواعم نب نايفس اهريمأ ةرصبلا يف هلتقف « ةقدنزلاب مهنا "ةميتيلا"و "ةباحصلا"

 تاقبط ١50/4( ؛مالعألا) .نيعبرألا دعب :ليقو 2١140 ةئس يف كلهأو « ةنس ١5 :شاعو

 )7١9/5(. ءالبنلا مالعأ ريس «(58 ص) ممألا

 -.بساحلا فوسليفلا ءيِباَّصلا « َيناّرحلا ايركز نب تباث نب ناورم نب ةرق نب تباث
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 ىلإ بوسملا "7قاحسإ نب نينح امهدعبو ؛ '")”سدنهملا فسوي نب جاّجحلاو

 اهرسف مث «موجنلا ملع ىلإ بوسنملا "”يدنكلا قاحسإ نب بوقعيو « بطلا

00) 

000 

 رف

 ّنف يف اعراب َناَكَو «ةريثك فيئاصت فّئص «لئاوألا مولع يف ىهتنُملا ِهْيلإ َناَكَو .دادغب ليزن

 ملعتف « ىسوم نب دمحم ىَلَع مدق ُهَنِإ :لاَقُيَو « ناّرحب اًيفريص هرمأ لوأ َناَكو « ةسدنهلاو ةئيهلا
 نم نيئباصلل دّدجت ام لوأ َناَكَف .نيمجنملا ةلمج يف هلخدأو دِضَئْعُملا ىلإ هلصوف «هدنع

 خيرات) ١١/١(( «نايعألا تايفو) «(؟١9 «ءابنألا نويع) ؛دادغيب ةهاجولاو ةسائرلا

 37١//90"1(. «مالسإلا

 نارمعو زرحم نب هللا دبع عم ءروصنملا رفعج يبأ دهع يف دادغب اوسدنه نيذلا ةعبرألا دحأ
 مالعأ :رظناو 4١( :ص) نادلبلا يف يبوقعيلا كلذ ركذ ؛ريثك نب باهشو حاضو نب

 « ةفورعملا ناظملا يف ةلصفم ةمجرت هل دجن ملو ١6 -١١( :ص) روميت دمحأل نيسدنهملا

 وه يناثلا لقنلاو «لوألا وهو ينوراهلاب فرعي امهدحأ نيلقن ةسدنهلا لوصأ باتك لقن دقو

 .(9”7 :ص) ءامكحلا رابخأب ءاملعلا رابخإ ؛ لّوعي هيلعو ينومأملاب ىمسملا
 ةريحلا لهأ نم ءاينالديص هوبأ ناك ؛ديز وبأ «ّيدابعلا (جه )١44 - 5١١ قاَحْسِإ نب نينح

 نب انحوي نع ّبطلا ذخأ دادغب يفو «دمحأ نب ليلخلا نع ةيبرعلا ذخأ «(قارعلا يف)

 ناكو « ةيبرعلا هماكحإ عم « ةيسرافلاو ةينايرسلاو ةينانويلا تاغللا نم نكمتو ؛هريغو هيوسام

 بتك نم اريثك صخلو «ةمجرتلا ناويدل اسيئر هلعجف نومأملاب لصتاو .ارعاش اهب احيصف
 ةيبرعلا ىلإ هلقني ام ةنز بهذلا نم هيطعي نومأملا ناكو .اهيناعم حضوأو سونيلاجو طارقبأ

 هراثآ «ءافلخلا نم ةعست رصاعو .مورلا دالبو سراف ىلإ ةريثك تالحر لحرو ؛« بتكلا نم

 «؟94 ميدنلا نبال تسرهفلاو 2381 2141/7 ةبيتق نبال رابخألا نويع ؛ةئم ىلع ديزت

 ؛((١٠7 )184/1١- ةعبيصأ يبأ نبال ءابنألا نويعو ؛1/1 - 58 لجلج نبال ءابطألا تاقبطو

 تايفولاب يفاولاو «(717/7) نايعألا تايفوو «(7"17 «73) دعاص نبال ممألا تاقبطو
 .(17) يقهيبلل مالسإلا ءامكح خيراتو 6 مقر )1١7-516/17(

 «هرصع يف مالسإلاو برعلا فوسليف :فسوي وبأ «يدنكلا حابصلا نب قاحسإ نب بوقعي
 بطلاب رهتشاو ملعتف «دادغب ىلإ لقتناو «ةرصبلا يف أشنو «ةدنك نم كولملا ءانبأ دحأو

 ىلع اهددع ديزي «ةريثك ابتك حرشو مجرتو فلأو ؛«كلفلاو ةسدنهلاو ىقيسوملاو ةفسلفلاو

 دنع باصأو .هيلإ تدر مث «هبتك تذخأو برضف « يسابعلا لكوتملا ىلإ هب يشو ؛ ةئامثالث
 -لئاسرو ةريثك ابتك يطفقلاو لجلج نبا هل ددعو .اماركإو ةميظع ةلزنم مصتعملاو نومأملا
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 499 كلولا طخ 8 .

 وبأو « '''ىبارافلا رصن وبأ هدعبو 2« "”ىسخرسلا بيطلا نب دمحأ ءامهدعب

 ولا هن
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000 
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 ؛جه 7١ ةئس يفوت اهريغو تايبطلاو تايقطنملاو تايفسلفلاو تايلدجلاو تايموجنلا يف

 .(1965/8) يلكرزلل مالعألا ,(؟17/) ءامكحلا رابخأب ءاملعلا رابخإ

 :جرفلا وبأ «بيطلا نب ناورم نب دمحم نب دمحأ «(ه 783 ت) يِسْخَرَّسلا بّيَطلا نبا
 لصتاو «فوسليفلا ّيدنكلا ىلع أرقو (ناسارخ يحاون نم) سخرس يف دلو «فوسليف

 هب صو همدانو «همايأ يف دادغبب ةبسحلا ىلوت مث « هللاب دضتعملا مّلعف نييسابعلا ءافلخلاب

 تيور هلتقم ببسو «هلتق مث هتكلمم رومأ يف هريشتسيو هرارسأب هيلإ يضفي دضتعملا ناكف
 مجعمو 771/١« ميدنلا نبال تسرهفلا ؛ فيناصت هلو ؛اهناظم يف اهيلإ عجري تاياكح هيف

 ءابطألا تاقبط يف ءابنألا نويع 7؟ ص يسلدنألا دعاصل ممألا تاقبط 2164/١ ءابدألا

 .(؟؟ :ص)

 ملعملاب فرعيو ؛ (ه 774 )77٠0 َيبارافلا رصن وبأ « غلزوأ نب ناخرط نب دمحم نب دمحم

 (نوحيج رهن ىلع) باراف يف دلو .برعتسم « لصألا يكرت .نيملسملا ةفسالف ربكأ :يناثلا

 فيسب لصتاو .ماشلاو رصم ىلإ لحرو «هبتك رثكأ اهب فلأو ءاهيف أشنف دادغب ىلإ لقتناو
 يف ةفورعملا ةيقرشلا تاغللا رثكأو ةينانويلا نسحي ناك .قشمدب يفوتو .نادمح نبا ةلودلا

 يف ادهاز ناكو (لوألا ملعملا) وطسرأ تافلؤم هحرشل « يناثلا ملعملاب فرعو ؛«هرصع

 دنع الإ قشمدب هتماقإ ةدم يف ابلاغ دجوي نكي ملو «هسفنب دارفنالا ىلإ ليمي « فراخزلا
 ةفسالفلا مجعم يف هئارآ ليصفت :رظناو ؛ باتك ةئم وحن هل .ضاير كبتشم وأ ءام عمتجم

 خيراتو 2١4٠ - 14/1 ءابطألا تاقبطو «(75/1) نايعألا تايفو -50١(« 449 :ص)

 )7١/1(. يلكرزلل مالعألا ٠١5/١. تايفولاب يفاولاو ؛7*١ مالسإلا ءامكح

 ةفسلفلاو ةعيرشلا نيب عمج . مالسإلا ءاملع نم :(ها717- 5*17) يخلبلا ديز وبأ « لهس نب دمحأ

 هترهش تلع دقو داع مث ؛ةليوط ةحايس حاسو «خلب ىرق ىدحإ يف دلو .نونفلاو بدألاو

 نأ ىلإ اهنم شيعي ناكف ءاهيضرف ةباتكلا هل ركذو اهابأف هترازو خلب موخت مكاح هيلع ضرعف
 هباتك يف ضرألا مسر لامعتسا ىلإ ةفاك مالسإلا يف نادلبلا ءاملع قبس دقو .خلب يف تام

 بحاص هيلإ بست ؛ ةريثك يهو .هتافلؤم ةمئاق ميدنلا نبا تسرهف يفو "ةيمالسإلا ميلاقألا روص"

 يفوت يِخْلَبْلاو « جه 00 ةنس هفلأ هنأ ركذ فلؤملا نكلو «"خيراتلاو ءدبلا" باتك نونظلا فشك

 -عديسنو (01ةزت عال 101316 (191719-1864/) تراوه ناميلك قرشتسملا هعبط دقو « جه "71 ةنس
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 9 فلؤملا ةبطخ 90

 : ةفسالفلا ءارآب ىراصنلا نيد طلخ يذلا )يدع نب ىيحي انرصع يفو

 يِبْسْحَنلا نسحلا وبأو «نيقيرطلا فالتخا ىلع نيقيرفلا نيب ابذبذم راصف

 نم لوصفو «ملاعلا ةئيه نم باوبأ يف هانرظان دقو ؛ "”يرماعلاب فورعملا

 :ةيواعد نع ةرصاق هيناعم اندجوف « هنيناوق

 سيلاطوطُسِرأل ةيقِطْنَملا بتكلا ةمجرت نم ءالؤه هفلكت اميف دجن ملو

 يف طلغلا هيلع مهرثكأ ىوعد عم 29 هَّفَقُملا نبا ةمجرت نم حضوأ وع

 همهفي امب «نايكلا عمسب فورعملا باتكلا مهنم دحأ رسفي ملو ءاهنم عضاوم

 .هريغ هنم هّمُهْفِي نأ نع الضف «هسفن نع

00) 

0 

 14/١( مالعألا) ةمجرت هل دجي مل هنأ يلكرزلا ركذو «يسدقملا رهاط نب رّهطُم ىلإ

 1104/١(. ءابدألا مجعم) ١7٠١( :ص تسرهفلا)

 تهتنا ؛ميكح فوسليف :ايركز وبأ ؛(ه 774 - ؟8) ايركز نب ديمح نب يدع نب ىبحي
 ؛يبارافلا ىلع أرقو .دادغب ىلإ لقتناو «تيركتب دلو «هرصع يف قطنملا ملع يف ةسايرلا هيلإ
 فيناصت هل .ةعيطقلا ةعيب يف نفدو «دادغبب يفوتو «ةيبرعلا ىلإ اريثك ةينايرسلا نع مجرتو
 ةلاقم"و «ةداملاو سدجلا نيب قرفلا يف "ردنكسإلا ةلاقم حرش"و "قالخألا بيذهت" اهنم

 دعب ام"و «نوطالفأل "سيماونلا" ةيبرعلا ىلإ ةينايرسلا نع همجرت اممو ؛"تادوجوملا يف
 مالعألا ؛ ةيبرعلا ىلإ ىتم نب رشب هلقن ام ضعب حلصأو ؛"رعشلا ىلع مالكلا"و "ةعيبطلا

 يطفقلل ؛ءامكحلا رابخأ ("17 :ص) ءابطألا تاقبط يف ءابنألا نويع ؛(57/4١) يلكرزلل

 . 9ا/ مالسإلا ءامكحو ءالاد

 بتكل نيمجرتملا كلس يف فلؤملا هلخدأ دقو .هتمجرت يتات يبشخنلا يرماعلا نسحلا وبأ

 .عوضوملا يف ةدئاف هذهو  قطنملا

 :هّمجرت يذلا يفو ؟عفقملا نب هللا دبع نب دمحم نبإلا وأ وه له :مجرتملا يف فلتخاو

 ةلاقم يف سوارك لوب قرشتسملا فالخلا اذه راثأ ؟اهحورش مأ وطسرأل ةيلصألا بتكلا له

 ٠١١ :ص) "ةيمالسإلا ةراضحلا يف ينانويلا ثارتلا" باتك يف يودب نمحرلا دبع .د اهمجرت

 -1١596(.
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 را بل بحب ل

 جل وهو «مجارتلا هذه يف مهمالك ضومغ نع 1 قو

 قِطْنَملا ملعل بلاطلا نأب ءاورذتعا [|/0] «لوقعمب سيل ام ركذ يف ضوخلا

 ةسدنهلاو باسحلا يّملع اهب نوديري « ةيضايرلا مولعلا هلبق فرعي نأ هل يغبني

 هلع ىلإ نطفي ام: مهمجتارت ف كلذ عم دجن الو: "9 مهنم امهب ملغأ انلعلو

 .مكح ىلع لدي وأ

 نب سوباق يلاعملا سمش سلجم مهنم "0يرِماَعلاو انعمج دقلو

 نع عطقناف «تاعاعشلاو كرادملاو ساوحلا ةّيصاخ يف هانرظانو «؟”ريكَمْشو

00 

(2) 

 ةفإ

(0) 

 .نيتملك رادقمب ؛ طوطخملا يف سمط

 مسق رظنا) .باسحلا يف ةلمكتلا :باتكل هفيلأتب ادهشتسم يزارلا رخفلا مامإلا هل دهش كلذب

 .(ةساردلا

 نم «يمالسإ فوسليف « ئروباسينلا يبشخنلا يرماعلا فسوي نب دمحم :يرماعلا نسحلا وبأ
 ديز يبأ هخيش دي ىلع خلب يف سرد «خلب يف ايضاقو اهيقف هوبأ ناك « عبارلا نرقلا مالعأ
 يبأ مامإلا ىلع هقفلا سرديل شاشلا ىلإ لحرو «ةفسلفلاو مالكلاو بدألاو ةغللا يخلبلا

 تايضايرلاو كلفلا سرد ثيح «روباسين ىلإ مث « ىراخب ىلإ لحر مث « يشاشلا لافقلا ركب

 ريزولا) ديمعلا نباب لصتاو «افنصمو املعم « نينس سمخ ّيرلاب ماقأ «نزاخلا رفعج يبا ىلع

 روباسين لإ لحر مث «يرلا ىلإ داع مث « تارظانم هيف هلو «دادغب ىلإ هعم لحرو (بتاكلا
 ةنس هتافو اهيف نوكتل «ناسارخ خويش دئاق رومجُيس نب دمحم نسحلا يبأ اهريمأب لصتيل

 ةداعسلا :اهنم بتك ةدع فلأو ؛ (ةلأسم ةرشع عبرأ) انيس نبا عم تالسارم هل تناك ؛ جها"١

 نابحس .د اهعمج «ةيفسلف ىرخأ لئاسرو «مالسإلا بقانمو دبألا ىلع دمألاو ,داعسإلاو

 اهيف مق « ١984 «نامع ”ةيفسلفلا هتارذشو يرماعلا نسحلا ىبأ لئاسر" باتك ىف تافيلخ

 «(408 :ص) ءابطألا تاقبط يف ءابنألا نويع :رظنا (يرماغلا ةفسلف ىلع ةيفاو ةسارد

 يلكرزلل مالعألا .("107/) ممهلا بقاعتو ممألا براجت «(97/) رئاخذلاو رئاصبلا

 18/0 ١(.

 :يلاعملا سمش بقلملا «نسحلا وبأ ؛يليجلا هاش نادرو نب رايز نب ريكّمْشو نب سوباق

 -,ه157 ةنس اهيلو «لبجلا دالبو ناجرجو ناتسربط ىف نييرايزلا ةرسأل عبارلا كلملا
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 .اهلقأ يف جاجّللا ىلع تبثو ءاهرثكأ يف هتارايتخا ةرصن

 ةلودلا رصان ")7[نب| ىلع ىبأ ةلودلا ماظن سلجم ىف هعم انعمتجاو

 ناكف « سايروغيطاق باتك نم « تالوقَملا ماسقأ ىف هانيراجو «©"”نسحلا ىبأ

 :هل انلقف «هلّوأل اضقانم اهريسفت ىف همالك رخآ

 ىف هل انفالخ لجأ نم « سيلاطاطسرأ قطنم ىف نعطن امنإ اننأ ْنّئظت ال

 2( سونئيلاجك «( ةفساللفلا نم هنيد رثكأ ىلع هيقفاوم دقن هيف نعط دقف ( هنيد

 ليلدب هحضوأ هنأ معز اًئيش ركذ «سيلاطاطسرأ نأ هبتك ضعب يف ركذ هنإف

 ركذو « ىبْعَش ليلد الو ىناهُرب ليلدب هحضوأ ام هنأ سونئيلاج ركذو « ىناهرب

 ناسنإلا نأ معز سيلاطاطسرأ نأ «"0"ءاضعألا عفانم" يف عوضوملا هباتك يف

 دتشاو « جه" 88 ةنس سوباق اهداعتسا مث «جهاا/١ ةنس يهيوبلا ةلودلا دضع اهنم هجرخأو 2

 لزعو علخف «ةروثلا تماقو «هبعش هنم رفنف « ةلودلا دضع عم هبرح يف هولذخ نم ةبقاعم يف

 ؛ لصألا يمليد وهو .ناجرج رهاظب نفدو .جه “4٠1 ةنس تام نأ ىلإ عالقلا ىدحإ يف

 يفاولا ؛اهنولوادتي سانلا يديأب لئاسر هل افيرظ ارعاش السرتم ابيدأ الضاف سوباق ناكو
 :ص) ناجرج خيرات ؛«(4//77) رهدلا ةميتي «(74/5) نايعألا تايفو ؛ (7/1 5) تايفولاب

 .(17/0) يلكرزلل مالعألا (5181/5) بيدألا ةفرعم ىلإ بيرألا داشرإ ؛<27

 يتأت يذلا وهو ءادحاو اصخش روكذملا نوكل اهنم دبال ةدايز يهو «لصألا نم ةطقاس )١(

 همساو ؛روُجْميِس نب ميهاربإ نب دمحم نسحلا ىبأ ةلودلا رصان نب رفظملا يلع وبأ ريمألا (؟)

 تدهع دقل" :لاقو «هخيرات يف هللا دبع وبأ مكاحلا هركذ « ةماهشلاو حالصلاب فرع دمحم

 هنأ ملعأ ام «ليللا مئاق راهنلا مئاص ةلودلا رصان نب رفظملا يلع ابأ نيلداعلا ريمألا نب ريمألا

 ناسارخ دحاو ئرقملا نسحلا نب دمحم نيسحلا ىبأ ىلع نآرقلا أرقو" :لاق «"ليللا مايق كرت

 نيقيرفلا نم ملعلا لهأ ةفاكو ةاضقلاو ءاسؤرلاو فارشألا هسلجم رضحي ناكو ؛"هتقو يف

 .(مو  ”هع/0/) يناعمسلل باسنألا .جه ٠410 ماع ابوكنم لتقو «ةفوصتملاو داهزلاو

 -ةقلخ ناقتإ يف يرابلا ةمكح هنم ةيناثلاو ىلوألا ةلاقملا يف نيب ةلاقم ةرشع عبس يف هلعج (7)
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 ةلعلا لعج هنأ ىلإ هبسنو «ليلعتلا اذه ىف هأطخو «نْيدي هل نأل الضاف ناك

 هلضفل ناديلا هل تناك امنإ لاقي نأ هقح نم :لاقو «ةلع لولعملاو الولعم

 ثحابلا ملعيل امهانركذ امنإو «ناتدساف اندنع اهييح امهالعو ؟:ندوصخملا

 .ةّلدألاو للعلا قيقحت دنع قِطْئَملا لهأ روصق «لدجلاو رتل مولع نع

 نأ 20"ةفسالفلا ءارآ" باتك يف سّكوطولفأب مهنم :م فورعملا لاق دقو

 ."سوسحملاو ساحلا" باتك يف الو "سفنلا" ل

 : اًئيش "”نايكلا عمس" باتك ىف الو

 اهملاعو سفنلا ىف موقلا هلاق اميف ركف ول لقاعلا نأل « قداص لئاقلا اذهو

 .مُهفلا يف هتوبث نع الضف « مهولا يف اتباث هدجي مل «مهمعزب «هيلإ اهعوزنو

 يه لهف «هّريغ تناك نإو ؟ندبلا ريغ سفنلا له :لئاقلا مهل لاق اذإو

 موقي امل اربدم ضّرعلا نوكي فيكف ءاضّرع تناك نإف ؟ضرع وأ رهوج
 فيكو «؟هنم ٌجراخ وأ ندبلا فوج يف وه لهف ءارهوج ناك نإو ؟ هسفنب

 تاالآ يف هتمكح ةسماخلاو ةعبارلا يفو «لجرلا ةقلخ ناقتإ يف هتمكح ةئلاثلا يف نيبو ديلا

 ةرشاعلاو سأرلا يف ام رمأ ةعساتلاو ةنماثلا يفو سفنتلا تالآ رمأ ةعباسلاو ةسداسلا يفو ءاذغلا

 مث نيفتكلاو ردصلا يحاون ةرشع ةيناثلا يفو هجولا يف ام رئاس ةرشع ةيداحلاو نينيعلا رمأ

 اجاجتحا ةرشع ةسماخلا ىفو ديلوتلا ءاضعأ ىف ةمكحلا كلذ دعب نيتللا نيتلاقملا ىف فصو

 قورعلا يفو هلك ندبلل ةكرتشملا تالآلا رمأ ةرشع ةسداسلا يف مث اهدعب املو اهيف امل ابسانم

 ءاضعألا عيمج لاح ةرع ةعباسلا يف فصو مث باصعألاو براوضلا ريغو براوضلاو

 مجرُت ام ركذ يف «نينح نب قاحسإ ةلاسر" :رظنأ .هلك باتكلا كلذ عفانم نيبو اهريداقمو

 .1918 رسارتسجرب فلهتوج ةمجرتو رشن «"مجرتي مل ام ضعبو هملعب سونيلاج بتك نم
 وهو «سيلاطوطسرأل "سفنلا يف" :مضي «عومجم يف يودب نمحرلا دبع .د قيقحتب ردص )١(

 'سوسحملاو ساحلا" «سخرطولف ىلإ بوسنملا "ةيعيبطلا ءارآلا" :هعمو «باتكلا ناونع
 .1960 4 ةنس «ةيرصملا ةضهنلا ةعبط « سيلاطوطسرأ ىلإ بوسنملا "تابنلا" «دشر نبال
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 يي يح

 عئام وأ دماج تاوم وأ لقاع يح وه لهو ؟ هيلإ هٌدوع فيكو هملاع نع عطقنا
 سيلا نك رول هظإو 1 ةيتاقق را بارق اهقارع عا قديلل وأ "هلا لهو( جتانب
 ةذل الو ملأ سفنلا قارف دعب ندبلل نكي ملو «باقع الو باوث اهملاع يف

 «مكلاومأ ذخأو مكلتق ىلع عئارشلا لهأ نم مكيفلاخم ٌطيلست لوقلا اذه يفف
 الو سفّتلل اًباقع كلذ يف اوشخي مل اذإ مهنأل «مكيرارذو مكئاسن يبسو
 ءاباقعو اباوث ندبلل سفنلا ةقرافم دعب مّن ناو ءهنم مهل عناملا امف :ندبلل
 يف' حاؤرألاو نادبألل تاقعو باؤث نم عئارشلا لهأ هلاق ام. متركذأ ملف
 .؟ داعملا

 انل نولوقي مهنأك مهلدج قيقحت راص «ةلوقعم مهلوصأ نكت مل اذإو

 نع اوثحبت الو «هلإلاو لقعلاو سفنلا ىف انيواعد انم اولبقا :مهيفلاخم رئاسلو

 .اهيف انضارغأ

 ةلالدلاب «هيلإ راشم ريغ الوق لبقي نأ «هنيد مكح يف نيد يذل سيلو

 . هيلع

 ل تالا نم 8 6-5 « هعورفو نيدلا

 ىرايح نيدلا ىف موقلا نأ ملع " ةفسالفلا ءارآ" باتك ىف رظن نمو

 :"7ىرابكلاك

 و ع 0 38

 هلعفو ( ميدق ملاعلا عناص نآب لئاقو « عناصلا يفنو ملاعلا مدقب لئاق نم

 كالفألا مدقب لئاقو «ةميدق عئابطب لئاقو «ةميدق ىلويهب لئاقو «ميدق

 )١150/14(. برعلا ناسل « قمحلا يف لثملا هب برضي «ةزوإلا هبشي فورعم رئاط )١(
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 وحنو «ةعبسلا بكاوكلا ةيهالإب لئاقو « سمشلا ةيهالإب لئاقو «بكاوكلاو

 .©0ليلضتلاو ريفكتلا ثروي يذلا فالتخالا نم اذه

 باوبأ نم هيف اوضاخ ام لك يف مهئطخ نايب لصفلا اذه نم دارملاو

 .هيعاودو رَّظّنلا بادآ نم هيطاعت اومار امو « نيدلا

 [لدجلا ملع يف نيملكتملا فينصت]

 :لّدَجلا يف نوفنصملا نوملكتملا امأو

 هباتك يف نّيِب امنإو «"0يدنوارلا نبا هيف فينصتلا ىلإ مهنم قباسلاف

 ضرتعاو «مالكلا ملع ىف ةضراعملا هوجوو « ةبوجألاو ةلئسألا ماسقأ

 يرَعْشَأْلا نسحلا وبأ انخبش فنصو « اهيف أطخأ هنأ مغر ءايشأ يف هيلع "”يبعكلا

00) 

020 

 رف

 ثيدحلا يتأيسو «يودب نمحرلا دبع .د قيقحتب سرخطولفأل "ةفسالفلا ءارآ" باتك رظني
 .باتكلا نم ريخألا بابلا يف هنع

 ناكو ؛دادغب نكس «ذورلا ورم لهأ نم نيسحلا وبأ يدنوارلا نبا قاحسإ نب ىيحي نب دمحأ

 ناك «ملسأف ايدوهي ناك هابأ نإ لاقيو ءاقيدنز ادحلم راصو مهقراف مث ةلزتعملا يملكتم نم

 نيسحلا وبأ هيلع در « لاح دعب الاح لقتني ىتح «لاحتنا ىلع تبثي الو بهذم ىلع رقتسي ال
 يلع وبأو «"دحلملا يدنوارلا نبا ىلع درلاو راصتنالا" باتك يف يلزتعملا طايخلا نب

 )//١191(. تايفولاب يفاولا . جه ١944 ةنس كله ءامهريغو يئابجلا

 هنامز يف دادغب ةلزتعم سيئر « يخلبلا يبعكلا مساقلا وبأ دومحم نب دمحا نب هللا دبع وه

 هنع درفناو «اهعيمج هتاداقتعا يف هقفاو دقو ؛ طايخلا نيسحلا يبأل اذيملت ناكو « مهتيعادو

 اهيف هشقان «ةعيرشلا يف حابملا يفن ةلأسم اهنم لوصألا يف اهب رهتشا ةصاخ ءارآ هل «لئاسمب

 ؛ جهال14 ةنس يفوت ءاهدعب امو )71/١( تاقفاوملا يف يبطاشلا مامإلا مهرخآو نويلوصألا

 ةرشن « يدركلا حجار ءوصئاخ نسح قيقحت "لئاسملا نويعو تالاقملا" باتك اريخأ هل عبط

 راد ءوصناخ نيسح :قيقحت "لاجرلا ةفرعمو رابخألا لوبق"و « 7١١4 ماع نامعب دماحلا راد

 -109(2/-18/11) يدفصلل تايفولاب يفاولا «(؟5448/15) دادغب خيرات ؛ م18١1 «حتفلا
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 يف يدنوارلا نبا ىلع ”يبعكلا تاضارتعا ضقن يف ةلاسر“ كه امهدعب
 00 ةءطخم: نا أطفتلاب لاحأو يدنوارلا نبا رذع نع اهيف حضوأو كلو

 20"نيملكتملا لدج بدأ" يف ازيجو اباتك اهدعب يرَعْشَألا فنصو

 الو هيف هقفلا لهأل سيلو ؛ ةضراعملاو ةبوجألاو ةلئسألا هوجو ىلع اروصقم

 .مهلدج يف ٌلئاط يدنوارلا نبا باتك يف

 قيقحت هيف سيلو «"رَظّنلا ديدحتب" هامسو اباتك امهدعب ٌيبعكلا فنصو
 اهقرس صوصن ركذب هاشح امنإو ءرظَتلا نيناوق نم نوناق حاضيإ الو ءّدح
 نم هفالسأ ضعب ظيرقتب هباتك نم باب لك لّوطو « يدنوارلا نبا باتك نم
 يف ٌةَقَرو «هبتك ةرثك عم هل سيل يذلا "”ظحاجلا حدم يف نعمأو «ةّيردقلا

 يف ةروهشملا هبتك امنإو 2 "*”نيدلا لوصأ يف باتك '؛7يف الو «لدجلا بادآ

 .(اهدعب امو )581/١ ءابدألا مجعم ؛(9١1) تسرهفلا 5

 يف ءابنألا نويع :رظنا ؛ يبارافلا رصن وبأ فوسليفلا مهنم نورخآ يدنوارلا نبا ىلع ٌدر دقو )١(

 .(08١0:ص) ءابطألا تاقبط

 قيقحتب "يرعشألا تالاقم درجم" هباتك يف كروف نبا مامإلا اصخلم هعوضوم ىلع ملكت (؟)

 7١09(. ىلإ 597 :ص) (1941/ هيراميج لييناد

 ةمئأ ريبك ٠ ىلزتعملا ىرصبلا  ىنانكلا بوبحم نب رحب نب ورمع نامثع وبأ وه :ظحاجلا (')

 ءه ١6١ ةنس ةرصبلاب دلو هيلإ ةبوسنملا ةيظحاجلا ةقرف سيئر .ةيبرعلا بيدأو ؛بدألا
 .7560 ةنس ليقو ١07 ةنس ت «.ةروهشمو ةريثك تافلؤم

 .لصألا يف اذك (4)

 الإو ؛ةروهشم نكت مل امبرلف « نيدلا لوصأ يف ظحاجلا بتك ضعب ىلع علطي مل انمامإ لعل (5)
 «"ةفرعملا بانك"و "يبنتملاو يبنلا" :اهنم ؛نيدلا لوصأ لئاسم ضعب يف ٌبتك ظحاجللف

 «ةيفسلفلاو ةيمالكلا هئارآ نم ريثكلا هنمض "ناويحلا“ هباتكو "'ماهلإلا باحصأ ىلع درلا" باتك

 ريصبتلا) ةفسالفلا دنع عئابطلاب هلوقل اديهمت هلعج هنأ ينيبارفسإلا رفظملا وبأ مامإلا ربتعا لب

 .(71/؟ :ص «نيدلاب
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 عرزلا يفو « تاعانصلا ّشغو «راجحألاو «ناويحلا تافصو نسللاو ةعاريلا

 ؛ةيناندعلاو ةيناطحقلا نيبو «يلاوملاو برعلا نيب '"”بيرضتلاو «لخنلاو

 ٌماوع هراذعإو «2"”عئابطلاو فراعملا يف هرفك عم « ةيموزخملاو ةيمشاهلا نيبو
 رتس روعُمك الإ هئارقأ الو هل هحدم يف وه امو «ىلاعت هللاب مهلهج يف ةرفكلا

 . روعُم ىلع

 ةفلاخم يهو « مشاه يبأ هميعز لوصأ ىلع هانب "لدجلا" يف اباتك '!!يئاّبِجلا

 .ةيبصعلا تاعزن ةراثإو « شيرحتلا يأ )١(

 ناخيشلا هباحصأ نم هيلع درو ءرايتخالاب عقت الف ةيرورض فراعملا نأب لوقي نمم هنأل (؟)

 "ظحاجلا ىلع عئابطلا" لصف يف ينغملا يف رابجلا دبع يضاقلا امهدر صخلو «نايئابجلا

 يف تشقون «ةنيسحلا ثيدحلا رادب يملاسلا نيساي روتكدلا ةلاسر :عجارو «(”17/11)
 ام رظناو ؛اهدعب امو 4 :ص "نيدلا لوصأ يف داهتجالاو ديلقتلا" :ناونعب 270١15 ربنجد

 .177 يتأي

 «ةلزتعملا خيش «َيذابادّسألا يناذمهلا نسحلا وبأ ءدمحأ نب رابجلا دبع يضاقلا وه ()
 نَسَحلا ىب أ ني ليسن تهل طف ريش ناكر: كراس ارغل .لئاح تقفل نضاسو

 نّسحملا نب يلع مساقلا وبأ ُهْنَع ىورو «بالجلا نادمح نب نَمْحَّرلا دبعو «ناطقلا ةَمَلَس نْب

 ٌَينيوُزَقلا دمع مدام تفر وبأو «هيقفلا َيرُمْيَّصلا يلع نْب نسحلاو «َّيخوُنَتلا
 «هركذ راسو «ةبلطلا ِهْيلِإ تلحرو .اهدالبو ٌيَرلا ءاضق يلو .نورخآو « يلزتعملا رسفملا

 حرشو « عوبطم "ديحوتلاو لدعلا لوصأ يف ينغملا" هل ءجه6١4 ةنس ةدعقلا يذ يف تام

 .(7177/) يلكرزلل مالعألا «(765/4) مالسإلا خيرات ؛امهريغو ةسمخلا لوصألا

 ىلع هركذ ىضترملا نبا مدق «يئابجلا باهولا دبع نب دمحم نب مالسلا دبع «مشاه وبأ وه (:4)
 «ملعلا يف همدقتل نسلا يف مهنع هرخأت عم ةلزتعملا تاقبط نم ةعساتلا ةقبطلا لاجر عيمج

 يلع ابأ هابأ لأسي هصرح ةدش نم ناكو ؛مالكلا ملع يف هغلبم هريغ غلبي مل هنا هنع ىكحو

 هيبأ تيبم عضوم ىلإ قبس ليللا يف ناك اذإف «ردق ام هراهن لوط هلأسي ناكو هب ىذأتي ىتح

 -مشاه وبأ فلاخ دقو « هنود بابلا هسفن ىلع قلغأف يلع وبأ قبس امبرو .بابلا هنود قلغي الئل
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 «هباحصأل ِهَبْشِب لالدتسالا غيوست اهب دارأ «قيقحتلا لهأ ٌلوصأ اهرثكأ يف

 جوري الف (ةلدألا ةلمج ىف ةلخاد اهنأ مهويل «مهعدب نم هب اودرفنا اميف

 .ةعاربلا يف يهتنملا نع الضف « ةعانصلا يف ئدتبملا ىلع اهلاثمأ

 [لدجلا يف ءاهقفلا نم نوفنصملا]

 :بتارم ىلع لدجلا بتك يف مهنإف ءاهقفلا امأو

 ةلثمألاو ةلئسألا يف حضاو هباتكو 2 ©)يشاشلا لافقلا ركب وبأ مهنم

 .دودحلا ركذ نعو ؛ حيجرتلا عاونأ رثكأ نع ٍلاخ «زاجيإلا ىلع ؛ ةلدألا نونفو

 هوجو نايب هباتك يف ام رثكأو "!ةريره يبأ نب يلع وبأ مهنمو

 مشاه وبأ تامو .لئاسم يف ليذهلا ابأ هذاتسأ هوبأ فلاخ امك «لئاسملا نم ةلمج يف هابأ -

 «950- 44 ص ةلزتعملا تاقبط) جه 71١ ةئس نم نابعش رهش يف دادغبب يئابجلا نب

 7//١41(. ربعلا باتكو

 لوصألاو مالكلا ىف امامإو « ثيدحلاو ريسفتلا ىف امامإ ناك «رهدلا ةمئأ دحأ ليلجلا مامإلا )١(

 فرصتلا نّسح هدروي امل اققحم ؛رعشلاو ةغللا ىف امامإ ؛ عرولاو دهزلا ىف امامإ « عورفلاو
 نييعفاشلل رهنلا ءارو امب هرصع مامإ بيدألا هيقفلا وه" :هللا دبع وبأ مكاحلا لاقو «هدنع اميف

 :ىزاريشلا قاحسإ وبأ خيشلا لاقو ؛"ثيدحلا بلط ىف ةلحر مهرثكأو لوصألاب مهملعأو

 نم نّسحلا لدجلا فّنص نم لوأ وهو ءاهلثم دحأل سيل ةريثك تافنصم هلو امامإ ناك"

 ءارو امب ىعفاشلا هقف رشتنا هنعو «ةلاسرلا حرش هلو هقفلا لوصأ ىف باتك هلو « "ءاهقفلا

 لازتعالاب الئاق لادتعالا نع الئام ناك هنأ ىنغلب" :ركاسع نب مساقلا وبأ ظفاحلا لاقو ؛ رهنلا

 «باوصلا وهو شاشلاب جه 70 ةنس هئافو ؛"ىرعشألا بهذم ىلإ عجر مث هرم لوأ ىف

 )٠١1/7 يكبسلل ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط « جه ١4١ ةئس ىناعمسلا نبا هركذ اميف هدلومو

39090). 

 نم «ةيعفاشلا ةمئأ دحأ «يدادغبلا ةريره يبأ نب يلع وبأ يضاقلا نيسحلا نب نسحلا (؟)

 تحرش فنصو « يزورملا قاحسإ يبأ خيشلاو « جيرس نب سابعلا يبأب هقفت «هوجولا باحصأ
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 9 فلؤملا ةبطخ 9

 .اهطورشو للعلا

 ةلثمأ يفو « تاحيجرتلا ركذ يف نسحأ دقو ")ينطقلا ")يلع وبأ مهنمو

 ءاهيف حماست اظافلأ دودحلا ضعب يف لمعتساو « ٌةهقفتملا اهركذب عفتني ةيهقف

 لوصأ يف رّظَتلا [/] نيناوق نع الخ نإو « برقأ باوصلا ىلإ هباتك لوصحمو

 .مالكلا

00) 

020 

 ةرفإ

 بيترت يف نقتم لدجلا يف هباتكو "”يربطلا ةزمح نب يلع مهنمو

 ؛ينطقرادلا نسحلا وبأ ظفاحلا :هنع ىورو «يربطلا يلع وبأ حرشلا ىلع قلعو «ينزملا

 ةيعفاشلا تاقبطو (7؟١/149) ريثك نبال نييعفاشلا تاقبط .(جه 460) ةنس تام ؛هريغو

 .(؟هد/م) يكبسلا نبال

 (؟8/١) طيحملا رحبلا يف ةيلوصألا هئارآ ضعب ٌيشكرزلا لقن دقو «هتمجرت ىلع فقن مل
 هاكحو» :يشكرزلا لاق «روهمجلل افالخ ةجح هنأو «عامجإلا لاح باحصتسا ةلأسم يف

 ردصملا وه روصنم وبأ نوكيف ؛«ناطقلا نيسحلا يبأو « ينطقلا يلع يبأ نع روصنم وبأ ذاتسألا

 هركذ يتأيس يذلا يربطلا يلع وبأ وه هنأ ّنظلا بلغأو ؛ ملعأ هللاو مامإلا اذه دوجول ديحولا

 ةبسنلا نوكتف ؛ يربطلا ةزمح نب َىلع نيبو هئيب ةنراقملا قايس يف ءاج هنأل «ةيلاتلا ةرقفلا يف

 .ملعأ هللاو يلع يبأ خيشلل ىرخأ ةبسن وأ خسانلا نم فيحصت امإ "ينطقلا" ىلإ

 دنع باسنألا يف ةبسنلا دجن ملو ءهّهجو يردن الو « لصألا يف "مضلاب" هطبض اذك

 .ملعأ هللاو قشمد ىرق نم ةيرق اَنَطَت ("074/4) نادلبلا مجعم يف يذلاو ؛ يناعمسلا

 لقن هنعو «باتكلا اذه نم نيرخآ نيعضوم يف فلؤملا هنع لقن :يربطلا ةزمح نب يلع
 يف ةيميت لآ ةدوسم يف اضيأ هلقنو 117/1(«2)و (77 - )8/١ طيحملا رحبلا يف يشكرزلا

 ام برقأو « ةفورعملا ناظملا يف مسالا اذهب هدجن ملو «"ّنسحلا ابأ" هانكو (067) لوصألا

 ؛(177/1) يكبسلل ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط يف يكبسلا نبا مامإلا همجرت ام وه هاندجو
 ,ىربطلا نسحلا وبأ ىدهم نب دمحم نب ٌيلع" :لاقف ؛"هئابآ يف ةزمح" ركذي مل هنأ ريغ

 ملع ىف نيزربملا نم ناكو «هنع ذخأو ةرصبلاب هبحص ىرعشألا نسحلا ىبأ خيشلا ذيملت

 "تافصلا ىف تادراولا تالكشملا ثيداحألا ليوأت" باتك هلو «هقيقحتب نيماوقلاو مالكلا

 -ايدهم نأ مهْؤأ امبر ىدهم نبا هلوق" :يكبسلا نبا لاق مث ؛”مولعلا فانصأ ىف اًنتفم ناكو
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 9 فلؤملا ةبطخ 8 :

 نسحأ ةزمح نبا باتكو «املع هنم رثكأ ©0يربطلا يلع يبأ باتكو « هباوبأ

 ٠ أبيترت

 ركذ باتك بابلا اذه يف ؛ يأرلا باحصأ نم "'يناجرجلا يلع يبألو

00) 

 عه

 دقو «دمحم هابأ نأو هّدج هنأ تققحت مث «ىرغصلاو ىطسولا يتاقبط ىف عقو اذكو «هوبأ

 «ريثكلا ملعلاو لوصألا بحاص هيف لاقو « يشاشلا لافقلا ةقبط ىف خيشلا اذه ىداّيعلا ركذ

 ؛ ىهتنا "هتافو ْخّرَأ نم رأ ملو نييبتلا باتك ىف ركاسع نبا ظفاحلا همجرتو

 ٌدمحلاو «(58 :ص) فلؤملل "خوسنملاو خسانلا" باتك يف احّرصم همسا ٌثْدجو مث :ُتلق

 , هلل

 بحاص عرابلا مامإلا ؛ يعفاشلا هيقفلا يربطلا مساقلا نب (نيسحلا وأ) نسحلا يلع وبأ

 يفو ءهقفلا لوصأ يف فئصو «هب ةفورعملا «هنع ةلقانتملا هوجولل جّرخملاو ؛"حاصفإلا"
 ّيلع يبأ ىلع هقفت «درجملا فالخلا يف فنص باتك لوأ وهو ؛"درجملا" فنصو ؛لدجلا

 دعب اهب سردو دادغبب نكسو ؛هيلإ ةبوسنملا ةروهشملا ةقيلعتلا هنع قلعو «ةريره يبأ نبا

 «"ةدعلا" باتكو .هقفلا يف "حاصفإلا" باتك ًاضيأ فنصو ؛ةريره يبأ نب يلع يبأ هذاتسأ

 نبا لاق :هيبنت . ىلاعت هر (جه )0٠0 ةنس دادغبب يفوتو «ءازجأ ةرشع يف لخدي ريبك وهو
 ناتسربط ىلإ ةبسنلا هذه  ءار اهدعبو ةدحوملا ءابلاو ةلمهملا ءاطلا حتفب  يربطلاو" :ناكلخ

 نم ةانثملا ءاتلاو ةنكاسلا ةلمهملا نيسلاو ءار اهدعبو ةدحوملا ءابلاو ةلمهملا ءاطلا حتفب -

 « لمآ اهربكأ ةريثك دالب ىلع لمتشت ةريبك ةيالو ىهو نون فلألا دعبو ةحوتفملا اهقوف

 ةيعفاشلا ءاهقفلا تاقبط ؛"يناربط" ماشلا ةيربط ىلإ ةبسنلاو «ءاملعلا نم ةعامج اهنم جرخ

 .(144/4) دادغب خيرات «(75/1) نايعألا تايفو )١/477(«

 هنأ ىلإ انيأر لام «ثحبلا دعب نكلو « ةيفنحلا ءاهقفلا نم ةيثكلا هذهب ّينعملا نَم انل نيبتي مل
 ( ةفينح يبأ بهذم ىلع هيقفلا « يناجرجلا هللا دبع ابأ يدهم نب ىبحب نب دمحم :ينعي دق
 «هانحّجر امنإو ؛املاع اهيقف ناكو :َلاَق «جه 48 ةنس يف ءاهب يفوت نأ ىلإ دادغب نكس

 ةيعفاشلا ءاهقفلا تاقبط يف حالصلا نبا مامإلا هيلإ راشأ يذلا وه هنأ :لوألا :نيببسل

 يبأ بهذم حيجرت" :هباتك ىلع يدادغبلا رهاقلا دبع ٌمامإلا در نمم هنأب ؛«(051/؟)

 يف ةيضملا رهاوجلا يف ءاج امك هتقو يف روهشملا مامإلا هنأ :يناثلا ببسلاو «"ةيفينح

 -يفنح نيرصاعتم نيريبك نيمامإل ةرهشو ةبسن يناجرجلا :ةدئاف" :(877/7) ةيفنحلا تاقبط
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 ىلع اهرثكأ يف همالك ىنبو ءاهيلع ةلئسألا هوجوو اهطورشو للعلا عاونأ هيف
 فنص امنإ هنأكو «ةيعرشلا للعلا صيصختبو «ناسحتسالاب هلوق ىف هلوصأ

 .رظلا لهأ رئاس نود مهنيب اميف هباحصأ لدجل هباتك

 [هيف جهنملاو فيلأتلا ببسركذ]

 هللا تزختسا ءاهتركذ ىتلا هوجولا ىلع لدجلا لهأ بتك تيأر املف

 بادآ نم «هولمجأ ام ريسفتو «هولمهأ ام نايبو «هوقّرف ام عمج يف هٌركذ لج

 هقفلا ىّملع ىف ءرّظّنلا لوصفو لدجلا ٌلوصأ «باتكلا اذه ىف ٌتْعمجف

 عم عئارشلا لهأ لادج يفو ؛©”فيرصتلاو وحنلا يملع يفو «2'مالكلاو

 . "9قطْنَملا لهأ

 نمو «هلوصأو هقفلا نم َةلثمأ لاثملا ىلإ هيف جاتحي ام لك يف تركذو

 يرودقلا هيلع هقفت يزارلا ركب يبأ ىلع هقفت يدهم نب ىبحي نب دمحم يفنحلاف يعفاشو -
 بهذملا ىف ةنسح هوجو هل نيسحلا نب دمحم يعفاشلاو ةئام ثالثو نيعبسو نامث ةنس تام

 لوصأ يف اباتك هل نأ هيلع لدي :تلق «"امهيلع هللا ةمحر ةئام ثالثو نينامثو تس ةنس تام

 نأ امإف اذه ىلعف ؛(0717/1) هقفلا لوصأ يف ةدعلا يف ءارفلا يلع وبأ اريثك هنع لقن هقفلا

 الو هّريغ نوكي نأ امإو ءافيحصت نتملا يف يتلا "يلع وبأ" ب ةينكلا نوكتف ءوه وه نوكي
 رهاوجلا «(5/*7817) راشب ت دادغب خيرات :يف هتمجرت رظناو .ملعأ هللاو وه نم يردن

 )١87/9(4. ةيفنحلا تاقبط يف ةيضملا

 .تايلقعلاو تايعرشلا مساب هل يتأيس اموهو )١(

 ةماعلا لالدتسالا لوصأ ركذب ىفو دق ناك نإو «نيملعلا نيذهل ةلثمأب فنصملا تأي مل (؟)

 « يناس انك مواعلا ميحل
 .رشع نماثلا بابلا ىف دعولا اذه يه زجنأ دقو « ةفسالفلل باتكلا اذه ىف هيطعي فصو اذه ()
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 .هلوصفو مالكلا

 «قئاقحلاو دودحلا نم هفرعي نأ لدجلا بحاصل ىغبْني ام اهيلإ تمّمضو

 . ةيعرشلا ةلدالاو ةيلقعلا لئالدلا ماسقأ نمو « قورفلاو عمجلا هوجو نمو

 :اهتمجرت هذه اباوبأ باتكلا اذه نومضم ىف اهتمّسقو

 اننا

 نأ

 :ننأن

 ”ةتنأب

 :تاب

 !هتنأن

 اف

 شان

 كاب

 تان

 تاب

 "ا

 تاب

 . يناعملاو

 .لدجلاو رّظَتلا ةعانص يف ةدوصقملا ضارغألا نايب يف

 .هماكحأو هطورشو هماسقأو رّظَنلا هوجو نايب يف

 .همولعو هينابم ركذو هموسرو لدجلا هوجو نايب يف

 .بيرقتلاو بيذهتلا ىلع « بيترتلا نم هيف بجي ام نايب يف

 .ةيعرشلا ججحلاو ةيلقعلا ةلدألا نم لدجلا يف لمعتسي ام نايب يف

 .لدجلاو رّظّتلا يف ةرئادلا ظافلألاو ةلدألا دودح نايب يف

 .لدجلا يف اهلامعتسا ةيفيكو ةلدألا طورش نايب يف

 :تابلاطملاو ةلئسألا هوجو نايب' ىف

 .تاعفادملاو ةبوجألا هوجو نايب ىف

 . ضورفملا ليلدلاو ضوقنملا لوقلا ىلع ضوقنلا ماسقأ نايب يف

 . ةضقانملا نيبو اهنيب لصفلاو ةضراعملا هوجو نايب يف

 ؛ ةلدألاو بهذملا نيب ةقفاوملا هوجو نايب ىف

 ةلدالا يف كارتشالاو ىواعدلا بلقو ىعادتلا هوجو نايب ىف
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 . عورفلاو لوصأللا نيب قورفلا هوجو نايب يف :باب

 . ةلدألا نيب ناحيجرتلا هوجو نايب يف :باب

 .لالدتسالاو ليلدلاو لاؤسلاو باوجلا نع لاقتنالا هوجو نايب يف :باب

 .هماكحأو هماسقأو عاطقنالا هوجو نايب يف :باب

 .لدجلا يف ةفسالفلا موسرو نيدحوملا موسر نايب يف :باب

 نيلصف ىلع لمتشي اهنم باب لكو « 2)باتكلا اذه باوبأ ةلمج هذهف

 .ىلاعت هللا ءاش نإ اهعضاوم يف ءاهطورش ىضتقم يف اهركذن لوصف ىلع وأ

 .الصف نيثالثو ةعبسو ةئام يف ءاباب رشع ةينامث يهو (1)
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 0[لقأ] باب

 ةعانص نم ةدوصقملا ضارغألا نايب ىف

 لدجلاورظتلا

 :اهتمجرت هذه « لوصف ةثالث بابلا اذه يف عقي

 .هتدئافو هعفن ركذو ضرغلا ىنعم نايب يف :لصو

 .مولعلا رئاسو لدجلاو رّظَنلا نم ةبولطملا ضارغألا نايب يف :لصف

 .ضارغألا ىلإ ةلصوملا تالآلاو بابسألا نايب يف :لصف

 :َقكو هللا ءاش نإ ءهاضتقم اهنم باب لك يف ركذنسو

 نوكيف ءوه امك فلؤملا ظفلل ءاقبإ « ةقيرطلا هذهب باوبألا ميقرت ىلع يضمنس ()

 .قيفوتلا هللابو ؛ هل ٌتعن ”لوأ"و « فوذحم أدتبمل ربخ "باب





 99 هتدئافو ضرُعلا ىنعم نايب 06 ١

 بايلا ازق نس لوزلا لصفلا

 هتدئافو ضرغلا ىنعم نايب يف
0 

 «لّدَجلا نم بولطملا نأل «باتكلا اذه يف ضرَّعلا ركذ انمدق امنإ

 ٌلصوتن ةلآب دوصقم ضرغ ىلإ لوصولا وه امنإ ءرَظَتلاو لالدتسالا [با+] نمو
 هاكر هيام لإ ساكنا توطين رع نوزتلا» سلع اهيلدعتو همز
 .كمهسب هئباصإ تبلط مث «كرصبب هّتْبَصن يذلا فّدهلا لكم

 قيرطلا ةلزنمب ةلآلاف ؛ ةلآو ٌضرغ :نيئيش نم هيف دبال "')َيِساَيِق ملع لكو
 ٌضرغلا ناب ىتمو « هنيعب بولطملا دوصقملا وه ضرغلاو « دوصقملا ىلإ لصوملا

 . هيف ضرغلا لهجي ْنَم « لصتي ام ضعب ملعَي دقو ؛ هب لصتي ام ٌعيمج هنايتي ناب
 امهتفرعم دعب الإ ةلأسم ىف املكتي ال نأ «بيجملاو لئاسلا ىلع بجاولاو

 .اهيف بولطملا ضرغلاب
 ا ىف ارظانت اذإ « ىلزتعملاو "')ىتامّصلا نأ :تايلقعلا ىف هلاثمو

 تماق ام ةيسايقلا مولعلا نأ نيبتي هبو « يربخلا وأ يلقنلا ملعلا لباقم يف يسايقلا ملعلا قلطي )١(

 يف ٠١( :ص) ليلغلا ءافش يف يلازغلا مامإلا اهرسف كلذكو « لقعلا تايضتقم ىلع اهلوصأ

 ال امف ؛ ةيسايقلاو ةيربخلا ىلإ  مهفرغ يف - لئاسملا مهميسقتل كلذف» :لاقف رخآ قايس

 هنوكب نونعيف «ةيربخ تسيل يتلا لئاسملا يف بلاغلا نأل :ةيسايق ىمست ربخلاب هنم قلعتي

 .«ايربخ سيل هنأ :اسايق

 «"”تايثإلا لهأ" اضيأ نؤّمسُي امك ؛ىلاعت هلل تافصلا تبثي نم لك ىلع قالطإلا وهاذه (؟)

 -يفن يأ ؛"تافصلا ةافن" مهلباقيو «مهريغو ةيديرتاملاو ةرعاشألا :ةنسلا لهأ مهيف لخديو
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 55 لديلاو رظَتلا ةعانص نم ةدوصقملا ضارغألا نايب باب ©

 د ةلأسملا هذه نم ضرغلاف 1 قب ريغب مأ ءاقبب قاب وه له :©30يقابلا

 ؛ءاقب الب قاب يقابلا نأ معز نم نأل ءاهئاقب ةلاحتسا وأ ضاَرْعَألا ءاقب ةفرعم

 ( ضاَرْعَألا ءاقب لاحأ « ءاقبب قاب يقابلا نإ لاق نمو « ةريثك ضارعأ ءاقب زاجأ

 دحوملا ملكت وأ «رهوجلا ىنعم ةقيقح يف ينارصتلاو دّحوملا ملكت اذإو

 يرابلا فصو حمصي ام هيف ُصضرغلاف مسجلا ىنعم ةقيقح يف 2")يمشجلاو
 كلذكو ءارهوج ىلاعت هللا ىّمس هسفنب ماق ام رهوجلا نأ معز نم نأل ءهب كك

 نإ :لاق نمو ءامسج هامس «هسفنب ملاعلا وأ دوجوملا وه مسجلا نأ معز نم

 ةلااسرأ ©«تلوملا رعت معلا نإ لاق وأ «نول هل ام وأ زّيحتملا وه رهوجلا

 .امسج وأ ارهوج هنوك نع ىلاعت هللا هزن «قمعو ضرعو لوط

 ةكم حتف يف ارظانت اذإ َيِقاّرِعلاو "”يعفاشلا نأ :تايعرشلا يف هلاثمو

 :ناثيش هيف ٌرضرخلاف ؟24!ةونع وأ حلصب ناك له

 نيمناغلا نيب ءيش ةمسق ُهلرت مامإلل سيل لوقي ّيعفاشلا نأ :امهدحأ

 .اهوبلط اذإ

 ءامومع ا ةيردقلاو ةلرتعملا ليسو :ةلطعتلاب يهنأ ةوتسو» تادلاب اهنانقا .
 ؛ 705 :ص يفو 250 54 :ص فلؤملل نيدلا لوصأ يف ”ءانفلاو ءاقبلا“ ةلأسم عجار )1١(

 .!/40/1؟ ةلدألا ةرصبت ؛ (أ/١١١و) ءامسألا طوطخم ؛ )١6/1١( ةلدألا صيخلت

 .ملعأ هللاو تافصلا يف ةيماّركلا جهنم ىلع نم دصقي امنإ (؟)

 مامإلا" مسال ةراتو «يعفاشلا بهذملا ىلإ ةبسنلا يف ةرات باتكلا اذه يف دري "يعفاشلا" ()

 .نيقالطإلاب درو دقف « عضوملا اذه يف امك ب سيردإ نب دمحم ”ٌيعفاشلا

 .(195/4) ةمادق نبال ينغملا يف ةلأسملا رظني (:4)

 لح



 9 هتدُيافو ضرّغلا ىنعم نايب-١ 9 9

 .اهتراجإو اهُعيب مهل زوجي ءاهبابرأل ٌةكولمم هدنع ةكم َروُد نأ :يناثلاو

 نإو اهلعف ءاش نإ «ةمسقلا هذه يف رايخلا مامإلل نأ '7َيِقاَرِعلا معزو

 ةمونغم تناك اهنأ معزف «ةكم رود يف هبهذم لّوأت اذه ىلعو ءاهكرت ءاش

 .")اهعيب نم عنم اذهلو «نيمناغلا نيب اهمسق ام دك يبنلا نأو

 قالط وه له :'7عّلُخلا يف همضخ ٌرِظاني . ةهقفتملا ضعب ُتيأر دقلو
 امف «ةلأسملا هذه يف بولطملا ضرغلا نع ءامهل انحتمم امهتلأسو ؟ خسف مأ

 .توكّسلا نم حصفأب اباجأ

 كلذ نم هدارمف « خسف علخلا نإ لاق ىتم هي َيعِفاّشلا نأ اهيف ضرغلاو

 :نائيش
 ثالث ةدحاولا ةأرملا يف لجرلا نم رركت ول علخلا نأ :امهدحأ ؛8)

 اهحاكن هل زاج « قالط ةين الو « قالط ركذ ريغ نم ةقرفتم دوقع ىف تارم

 عقي هباب يف احيرص نوكي لوقلا اذه ىلع هدنع علخلا نأ :يناثلاو ؛

 ىدحإ يف اقالط هلعج ىتمو (هوْني مل مأ قارفلا هب ىون ءاوس «ةقرفلا هب

 بجو :انلق رركت ولو «ةقرف ةينلا نود بجوي ال ةيانك هلعج «هنع نيتياورلا

 ةراشإلا هب ىنعيو ؛دحاو ىنعمب فلؤملا دنع درت اهلك « يفنحلاو ”يأرلا لهأ"و ”يقارعلا" )00(

 لئاسملا بلغأ نأ ىلإ ةساردلا يف انرشأ دقو «ّيهقفلا هرظن ىلع ابلاغ يأرلا دمتعا نم

 .يهقفلا بهذملا اذه عم فلؤملا اهبصن « تايعرشلا يف ةيفالخلا

 )١( مئارشلا بيترت يف عئانصلا عئادب :رظنا )1١54/10(.

 :رظنا ؛ لام ىلع جوزلا قارف ةجوزلا بلط :هانعمو «ةيجوزلا ةدقع لح عاونأ نم عون :علخلا (')

 ١0(. :ص) بيج يبأل يهقفلا سوماقلا
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 : 5 لدبلاو رظتلا ةعانص نم ةدوصقملا ضارغألا نايب باب 8 ع

 جاتحي ال احيرص هولا يهنأ نبال مهتلع انداط قارغلا لهآ اعمار

 ال يذلا «ميرحتلا يف تاقّلَط ثالث ةلزنمب ءاث الث هّريركت اولعجو «ةّينلا ىلإ

 .ناث عفرب الإ عفتري

 نع ثحبلا ىلع اهيبنت نوكتل «ةروهشملا ةلثمألا هذه انركذ امنإو

 .اهعيمج يف رظتلا ٌمصيل لئاسملا يف ضارغألا

 . كو ءاش نإ قيفوتلا هبو باوصلل قفوملا هللاو
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 5 تاعانصلا رئاس نمو لدبلا نم دوصقملا ضرغلا نايب يف - ؟ مر رع

 بابلا ازه نم يفاثلا لصفلا

 تاعانصلا رئاس نمو لدجلا نم دوصقملا ضرغلا نايب [1/:] يف

000 

 [لدجلا ملع نم ضرغلا]

 :لدجلا نم بولطملا ضرغلا ىف اوفلتخا

 قدصلا تابثإو « لطابلا ٌقيهزتو قحلا ٌقيقحت هنم ضرغلا نأ :موق معزف
 ."'!اهنع بذكلا ٌيفنو « ىوعدلا يف

 ام بالتجاو ١ لقعلا فلاخي أم بانتجا هنم ضرغلا :لاق نم مهنمو

 .الوقو ايأر «هقفاوي

 . لهجلا نع عدريو «لقعلا قفاوي ام ةباصإ هنم ضرغلا :نورخآ لاقو

 ىف اهيناعم دوجول (لدجلا ةدئاق ٌصخت ال .ثالثلا تازابعلا ةذهو

 . ")دحاولا هب درفني يذلا رظّنلاب دوصقملا ضرغلا

 نئسلا حيحصت وه امنإ لدجلا نم ٌضرغلا" :"7قطْنَملا لهأ ضعب لاقو
 : ةيمسّرلا بادآلا ىلإ مهتوعدو « ةيضرملا تاداعلا ىلع سانلا ٌلُمحو ؛ ةيندملا

 .لدجلل اًدح هرابتعاب 5١(« :ص) ةيفاكلا بحاص هدقتنا )١(
 لوقن الو « ةيفاكلا بحاص لوقن :هيبنت ؛ 5١( ص) لدجلا ىف ةيفاكلا ٌبحاص َضرتعا هبو (؟)

 .هيلإ ةبسنلا ةحص مدعب انمْطقل  باتكلا هيلإ بسُت يذلا ينيوجلا
 .ةفسالفلا مهب ينعي قرف]

 وخلا



 5 لدجلاو رلّطتلا ةعانص نم ةدوصقملا ضارغألا نايب باب ِ ٍ

 ."ةيعانقإلا جّجَحلاب اهيلإ مهرَجو

 ةقفاوم تناك نإ ةّيندملا نّسلا نأ كلذو ءريثك ٌوْشح لوقلا اذه يفو

 نإو «رخآلا يف هانعم ريركت نع ينغي اهدحأ ىلع راصتقالاف « ةيمسرلا بادآلل

 «بادآلا فلاخي ام حيحصت دصق لدجلا بحاصل زوجي الف اهل ةفلاخم تناك

 الف بادآلل ةقفاوم تناك نإ اهنأل «ةيضرملا تاداعل ا يف هيلع لوقلا كلذكو

 ججُحلاو «بادآلا فالخ ّدصق زوجي الف اهفالخ تناك نإو ؛اهريركتل ىنعم

 ناسنإلا ىعُدُي دقف ةيرورضلا ةلدألا اهب دارأ نإف « ريسفت ىلإ ةجاتحم ةّيعانقإلا
 طرش نم سيلف «موصخلا عنقي ام اهب دارأ نإو «ةيرظتلا حَجُحلاب قحلا ىلإ
 .اهب مصخلا ىضر ةجحلا

 دحاو لك تحب هنإ :انلوق لدجلا يف ضرغلا نع ةرابعلا نم حيحّصلاو

 ام هبحاص يأرو هيأر نم هدادمتساب «"7يرظن بولطم نع «نْيلداجتملا نم
 هلدج يف دصقي نأ نيلداجتملا نم دحاو لك ىلع بجي هنأل ؛ "'هيلإ يدوي
 هيف دصقي نأ امهنم دحاول زوجي الو «هّبحاص اهيف هكراشي ةدئاف رامثتسا
 .اهب درَقْتي ةدئاف ليصحت

 «يرورضلا ىلع ءانبلاب الإ لصحي ال ام يرظنلا بولطملاو « يرورضلا لباقي ام يرظنلا )١(
 .جئاتنلا ىلإ لصوتي اهبو «ججحلا ينبنت تايرورضلا ىلعو

 نأ يغبني يذلا وه وأ ءلصألا وه ناك ته رهاقلا دبع مامإلا هنّيب يذلا ضرغلا اذه لعل (؟)

 لطبي امب مصخلا ةعفادم بلط وهو ؛هريغ ىلع لدجلا يف ترج ةداعلا نكلو ؛« لصألا نوكي

 يلزغلا ديقو ؛لوصفلا نم يتأي ام يف هباتك هي هّسفن وه ىنب هيلعو .هماحفإ تبثيو « هلوق
 هقفلا لوصأ يف حضاولا يف ضرغلا حضوو «بهذملا ىلع نيقفاوتملاب ضرغلا اذه

 اذه ىوس امو «ةباصإلا ىلإ لطخلا نعو « ٌّنحلا ىلإ لطابلا نع فلاخملا ّلقن" :(؟41/1)
 ."لداجملا ةعانصو مصخلا ةبلغ نايب ّلثم ؛ حيحص ضرغب سيلف
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 9 دندصتا دكا اعتاد اتت فيات ا دال

 نيب ةكراشملاك «لدجلا يف نيمصخلا نم ةكراشملا نأ كلذ ليلدو

 ءامهنيب حْبَرلا ٌنوكي نأ لاملا يف نيكيرشلا مكُح نمو «لاملا يف نيكيرشلا

 دصق ىتمو «هيف ناكرتشي قحلا نم رهظي ام ٌنوكي نأ لدجلا نم ضرغلا كلذك

 «ةكرشلا مكح نع هتعانص جرخأ دقف « هبحاص ةبلغ وأ قحلاب َدارفنالا امهدحأ

 .نارْسُخلاب رخآلاو حبرلاب نيرماقتملا دحأ هب درفني يذلا راّمِقلا باب يف اهلخدأو

 نيلداجتملا نم دحاو لك ٌثحب :لدجلا نم ّبولطملا ضرغلا نأ اذهب نابو
 ."0هيلإ يدؤي ام هبحاص يأرو هيأر نم هدادمتساب يرظن بولطم نع

 [مولعلا عاونأ يف ضارغألا]

 ضرغلا اهيف رظانلا ملعيل «مولعلا عاونأ يف ضارغألا ءاذه دعب ركذنو

 :لوقنف ءاهنم عون لك يف

 [مالكلا ملع يف بولطملا ضرغلا]

 لوصولا :وه امنإ «ةيلقعلا هلوصأو مالكلا ملع يف بولطملا ضرغلا نإ

 لوصأ يف ديلقتلا زوجي الو «نيقيلاو عطقلا ىلع هدامتعا بجي ام ةفرعم ىلإ

 ؛ هعورف يف الو « هسنج

 :(")اسقأ ةسمخ ىلع رودي عونلا اذه يف بولطملا ضرغلا اذهو

 ؛ هماسجأو هضارعأ نم هماسقأ يف هلك ملاعلا ثودح ةفرعم :اهدحأ

 ىلع ٌمصي قحلا بلط نأل «ىنعملا وأ ضرغلا وه اذه نوكي نأ ةيفاكلا بحاص ىبأو )١(
 .(7؟١ :ص) مصخلا دوجو ىلع فقوتي الو «دارفنالا

 لوصأ" :فّلؤملا باتك اهنم «مالكلا ملع يف تافنصملا بلغأ اهيلع ىنبي يتلا ثحابملا يهو (؟)

 .اهريغو « يبرعلا نبا يضاقلل طسوتملا باتكلاو « ينيوجلل داشرإلا باتك اهنمو « ”نيدلا
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 ؛ هتافصو هديحوتب ملاعلا عناص ةفرعم :ىناثلا مسقلاو

 ؛ هلعف ىف هتمكحو هلضفو هلدع ةفرعم :ثلاثلا مسقلاو

 دورو حصي ال امو «هب عرشلا دورو حصي ام ةفرعم :سماخلا مسقلاو

 . ةلمجلا ىلع ماكحألا نم هب عرشلا

 ملع نود هقفلا ملع نمف [ب/؛] ءاهعيرفتو ةيعرشلا ماكحألا ليصفت امأف

 .مالكلا

 [هقفلا ملع نم ضرغلا]

 مازخلاو لالا ةفارغما لإ: لوضولا ةةقفلا ملغ نم ةنتولظملا نعردلاو
 000 0 50 1 04 0 3١

 ."''ربخ نم جّرختسم رظن نم وأ « ربح نم نْيجرختسملا

 و

 اهسنج عورف يف زوجي يتلا ءايتفلا يف قحلا ةباصإ هنم ضرغلا نإ :ليقو

 .اهب ملاعلل يّماعلا ٌديلقت

 [هقفلا لوصأ نم ضرغلا]

 ماكحأ ةلدأ ةفرعم ىلإ لوصولا :هقفلا لوصأ نم بولطملا ضرغلاو

 .ةلدألا ٌكلت فّرعُت اهب ىتلا قرطلا ةفرعمو «هقفلا

 ؛ ىنعمو ٌباطخ :(انم ٌحيحصتلا) لق وأ ءرظنو ربخ" :هلوقب «(88 :ص) ةيفاكلا يف هنع رّبعو )١(

 سايقلا عاونأ :ىنعملاو رظنلا يفو «عامجإلاو ةنسلاو باتكلا :ربخلاو باطخلا يف جردناو

 ةيفاكلا ٌبحاص اهيلع عبات يتلا عضاوملا نم هذهو .”باطخلا عاونأ نم ةموهفملا يناعملاو

 .باتكلا ةيقب ىف اريثك اهلثم هل ىتأيسو « يدادغبلا
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 ()[نيدلا عورف لئاسمو نيدلا لوصأ لئاسم نيب قرفلا]

 هقفلا ملع نمو مالكلا ملع نم ةبولطملا ضارغألا ةفرعم حصي امنإو

 لئاسم نيبو « تايلقعلا يف نيدلا لوصأ لئاسم نيب قرفلا فرع نمل «هلوصأو

 ؛ تايعرشلا ىف هعورف

 :هوجو نم امهنيب قرفلاو

 ديلقتلا اهيف ةّمألا فلس زاجأ يتلا لئاسملا نم ةيهقفلا عورفلا نأ :اهنم

 اهيف ةّماعلا نع اوطقسأو «هِتلادع نع ثْحبلاو «هتلع نع لاؤسلا دعب ملاعلل
 .داهتجالا ضرف

 اهيف دحأل اوزاجأ ام ةمألا فلس نم رايخألا نإف ةيلقعلا لئاسملا امأو

 نيذلا ')ةيراّمعلاك ضفاورلا ةالغ نم ٌموق اهيف ديلقتلا زاجأ امنإو «هريغ َديلقت

 لدعلاو ديحوتلا باوبأ نم باب لك يف لوقن :اولاقو ؛قداصلا رفعج اودلق
 مل هنأو ءرّظتنملا وه هنأ اومعزو «رهظ اذإ رفعج هلوقي ام نيدلا باوبأ رئاسو

 ليمسأا.٠

 نب هللا دبع نب ةيواعم نب هللا دبع يف كلذ لثمب اولاق مهنم نورخآو

 نب هللا دبع نب دمحم ىف كلذ لثمب اولاق نورخآو :«29بلاط ىبأ نب رفعج

 .8ب: «ليصفتلا اذهب هيف ملكت نم لوأ هّلعل :تلق 0(

 ناك رفعج نب هللا دبع نأل ةّيِحْطَقلا نْوَعديو «رامعب فرعي مهل سيئر ىلإ اوبسن ةيرامعلا (؟)
 )41/١(« نييمالسإلا تالاقم .ريثك ددع ىلإ نوعجري ةلاقملا هذه لهأو نيلجرلا حطفأ
 .(757؟ :ص) يناتسرهشلل لحنلاو للملا «(88 :ص) قرفلا نيب قرفلا

 ناك ؛يرفعجلا يمشاهلا ةيواعم وبأ بلاط يبأ نبا رفعج نب هللا دبع نب ةيواعم نب هللا دبع (1)
 -.ةيشاحلا عىّيس اكاتف ناكو .ةقدنزلاب مهتي .مهئارعشو مهداوجأو نييبلاطلا ناعجش نم
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 .تايعرّشلا يف مهفالخب رابتعا ال موق ءالؤهو ؛©7يلع نب نسحلا نب نسحلا

 ٌقيسفت ءاهيف ٌفالخلا ثّروي ملو ءاهيف اوفلتخا ةلأسم ّلك نأ :اهنمو

 «ةعيرشلا عورف نم يهف ؛ هّمِلْخُم مهدحأ ليلضت الو ءاضعب نيفلاخملا ضعب
 نأل ؛لوصألا لئاسم نم وهف «ٌقيسفتلا وأ َليلضتلا هيف فالخلا ثروأ امو

 عّلُخلاو مارحلاو ٌدرلاو لؤعلاو ّدجلا لئاسمك عورفلا يف اوفلتخا امل ةباحصلا

 ةفالخلا مهنم كف نمو «ءاهيف اضعب مهضعب قسفي مل ,©")اهوحنو شورألاو

00) 

 اوعلخو ءاهلهأ ضعب هل عبابو « ةفوكلاب ه ١717 ةنس ةيمأ ينب ةلود رخاوأ يف ةفالخلا بلط
 هنع قرفتف (ةفوكلا يلاو) رمع نب هللا دبع هلتاق مث .نئادملا ةعيب هتتأو .ناورم ينب ةعاط

 ىلع مهب بلغف «ةفوكلا لهأ نم عمج هب قحلو «نئادملا ىلإ جرخف ه178١ ةنس هباحصأ

 روصنملا رفعج وبأ ىتح مهلك مشاه ونب هدصقو .يرلاو ناهبصأو ناذمهو لابجلاو ناولح
 نبا) قارعلا ريمأ ريسف ءرخطصإب ماقأو .اهروكو سراف جارخ هل يبجف «هرمأ لحفتساو

 اهلماع هيلع ضبقف «ةاره ىلإ اهنمو «زاريش ىلإ مزهنا مث .اهل ربصف «هلاتقل شويجلا (ةريبه

 :روهشملا تيبلا بحاص وهو ؛ يناسارخلا ملسم يبأ رمأب هلتقو

 ايواسملا يدبت طخسلا نيع نكلو 2 ةليلك بيع لك نع اضرلا نيعف
 ايضار تنك اذإ هنع الئاس الو هلك نغضلا يذ بيع يئارب تسلف

 مالعألا (4 7//47) راشب ت مالسإلا خيرات «(7194 7١ 9/81) ركاسع نبال قشمد خيرات
 .(179/14) ىلكرزلل

 - 4 ةيكزلا سفنلابو يدهملابو طقرألاب بقلملا «ريمألا «يندملا «ينسحلا هللا دبع وبأ
 حيرص هل لاقي ناكو .ةئيدملاب أشنو دلو .نييبلاطلا نم فارشألا ءارمألا دحأ ء(ه 6

 «ملعلا ريزغ ناكو ّيدهملاب هتيب لهأ هامسو .دلو ّمأ نهيف نكي مل هتادجو همأ نأل «شيرق

 وه فلختف « نييسابعلا ةلود تماقو «نييومألا كلُم بهذ مث ءءاخسو مزحو ةعاجش هيف

 ملع امدعب هنكلو «هنع ىفتخاو «روصنملا رفعج يبأ مث حافسلا ةعيابم نع ميهاربإ هوخأو

 ءالبنلا مالعأ ريس (؟1/١7) يلكرزلل مالعألا ؛هلاتقل جرخ ءروصنملا دي ىلع هيبأ لتقمب
 .777 نييبلاطلا لتاقم ؛(١١5/)

 -نم شورألاو «قالطلا لئاسم نم علخلاو مارحلاو «ضئارفلا لئاسم نم ٌدّرلاو لؤعلاو ٌدَجلا (؟)
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 يف رهظ اًملو «هلوقب ىوّتفلا نم هعّم الو ءاهيف هفلاخم مكح هيف نضقني مل

 ةالصلا نع اوهنو ( هورفك ردقلا ىف '7هبّهجلا دبعم فالخ ةباحصلا مايأ رخآ

 .مهيلعو « ةّيردقلا فلخ

 ىلع نيفلتخملا نيمكُحلاب اهيف عرشلا دورو زاج ةلأسم لك نأ :اهنمو

 ءدحاو مكحب الإ هيف عرشلا دورو زوجي ال ام لكو ؛ عورفلا نم يهف لّدبلا
 .لوصألا لئاسم نم وهف «همكح يف دابعلا نيب قيرفتلا زوجي الو

 امو «عورفلا نم وهف ةعيرشلا مم لبق ٌحسنلا هيف زاج ام لك نأ :اهنمو
 .لوصأللا لئاسم نم وهف ليدبتلاو ٌحسنلا هيف عنتما

 دحأ بيوصت ىلع ليلد لقعلا يف دجّوو هيف اوفلتخا ام لك نأ :اهنمو

 دحأ باوص ملعي ال ام لكو «ةيلقعلا لوصألا نم وهف «هيف نيفلتخملا

 .ةيعرشلا عورفلا نم وهف ةيعرش ةلع وأ يعرش ربخب الإ هيف نيفلتخملا

 امنإف « عورفلا لئاسمو لوصألا لئاسم نم قورفلا نم هانركذ ام لكو

 ناك وأ هيلع ةمألا تعمجأ ام امأف ءاهيف عامجإ الو ّصن ال عورف يف هانربتعا

 يف روهشم اهيف لقنلاو «ةباحصلا نيب اهيف فالخلا رهتشا لئاسم اهلكو «تايانجلا لئاسم -
 هباتك يف اهليصأتو اهليلحت عم اهنم ريثكلا ركذب ميقلا نبا مامإلا ىنتعا دقو « ثيدحلا بتك

 .”نيملاعلا بر نع نيعقوملا مالعإ"ب فورعملا

 دبعم :لاقيو « رميوع نب هللا ديبع نب دبعم وه (ه 4١ 4٠ نيب هتافو) يرصبلا ينهجلا دبعم )١(

 ءرمع نباو ؛ةيواعمو «سابع نبا نع ىور ءردقلاب ملكت نم لوأ «ميكع نب هللا دبع نب

 « عيفر نب ديزو «ةرق نب ةيواعم :هنع ىور .مهريغو «نابأ نب نارمحو «نيصح نب نارمعو

 .نيعم نبا هقثو .نورخآو «ميهاربإ نب دعسو « يبارعألا فوعو «رانيد نب كلامو ؛ ةداتقو

 راشب ت مالسإلا خيرات .ةرصبلاب ءاهقفلا نايعأ نم ناكو . ثيدحلا يف قودص :متاح وبأ لاقو

 )/0٠١(.
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 هب عوطقملا ملعلا بجوم هيف درو وأ «ليوأتلا لمتحي ال ام نآرقلا نم هيف

 هيلع ضقنُيو هيف فلاخملا مثأي «هسفنب الصأ ةعيرشلا رارقتسا دعب نوكي هنإف

 رفكلا مهفالخ مهثروأ امبرو ؛ءاوهألا لهأ فالخ هلثم يف ربتعي الو «هّمكح

 دالوأ تانبو [1/5] « تانبلا تانب ميرحت يف « جراوخلا نم (9ةينوميملا فالخك

 طقسأ نم فالخو « مجرلا طوقس يف جراوخلا فالخو « تاوخألاو ةوخإلا

 .كلذ وحنو رمخلا ّدح مهنم

 [وحنلا ملع نم ضرغلا]
 نم ميقتسملا مالكلا هوجو ةفرعم :وحنلا ملع نم دوصقملا ضرغلاو

 ؛ فيرصتو بارعإ :ناعون كلذو ءاهتاغل ىف برعلا بهاذم ىلع دسافلا

 لماوعلا فالتخال «ملكلا رخاوأ فالتخا ةفرعم :بارعإلا نم ضرغلاف
 5 و 5

 يف ةرات نوكي دق «ملكلا رخاوأ يف عقاولا فالتخالا اذهو ءاهيلع ةلخادلا

 :نابرض ظفللا ىف فالتخالاو

 ناكو ءانوميم همسا ناك جراوخلا نم لجر عابتا ءالؤه" :قرفلا نيب قرفلا يف فنصملا لاق )١(

 «ةعاطتسالاو ردقلاو ةدارإلا ىف ةدراجعلا فلاخ هنا مث جراوخلا نم ةدراجعلا بهذم ىلع

 ىف نيكرشملا لافطأ نأ كلذ عم معزو « ةلزتعملا ةيردقلا لوقب ةثالثلا باوبألا هذه يف لاقو

 حابأ هنأ كلذو ؛« سوجملا نيد نم اهقتشا ةلالضب جراوخلا ىلعو ةيردقلا ىلع دازو « ةنجلا

 ىف ىلاعت هللا ركذ امنإ لاقو تاوخألاو ةوخإلا دالوأ تانبو دادجألا نم دالوألا تائب حاكن

 ء١1 :ص قرفلا نيب قرفلا ؛”"تاوخألاو تانبلاو تاهمألا بسنلاب ءاسنلا ميرحت

 )7١8(. دلاخ نب نوميم :هامسو لحنلاو للملا يف يناتسرهشلاو
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 ةلكفلا مسالا قف ءفوردلابزعالاو: فاكجلا "كتاف ؛انهدخأ

 ؛ ةعراضملا لاعفألا يفو «ملاسلا اهعمجو ءامسألا ةينئت يفو

 ءامسألا ىلع ٌروصقم «بارعإلل وه يذلا ضرغلا اذه نإ :اولاقو

 يالا :كانف الاوز نئاعبلا ورح انأق« ةعراضتملا لانف الاو“  ةةكيقنلا
 .نوكسلا ىلع امإو ةصوصخم ةكرح ىلع امإ « ةّينْئم ىه لب «ةبّرْعُم ريغ اهنإف

 ةيفيك ةفرعم :وهف «فيرصتلا ةفرعم وه يذلا يناثلا ضرغلا امأو

 فرح فذح وأ «اهيلع فورح وأ فرح ةدايزب ةملكلا فورح ىف فيرصتلا

 ماغدإ وأ « فرح ىلع فرح ميدقت وأ «رخآ فرحب فرح لادبإ وأ ءاهنم

 ؛رخآ ءانب ىلإ ءانب نم ةلعلا لقن وأ «فرح يف فرح

 ٠ ليصفتلا نود « ةلمجلا يف وحنلا ملع نم بولطملا ضرغلا وه اذهف

 [رعشلا ملع]

 لدتو «ةافقم ةنوزوم لاوقأ ليصحت :رعشلا ملع نم بولطملا ضرغلاو

 هيفاوق ملع ىلإ بسني مسقو «هروحُب فالتخا ىلع هنزوو هضوُرَع ىلإ بسني

 ىلإ بسني مسقو ؛هتغلو هتيبرع ملع ىلإ بسني مسقو ؛امهطورشو هعطاقمو

 . هئيدرو هديج ةفرعم ىلإ بسني مسقو ؛ هيلئاق ضارغأو هيناعم ةفرعم

 :نائيش ضورعلا ملع نم بولطملا ضرغلاو

 ؛هل قوذ ال نمم رعشلا نزو ةحص ىلع هب لالدتسالا :امهدحأ

 ءرعشلا مظنو نآرقلا مظن نيب قرفلا ةفرعم وهو « ينيد ضرغ :يناثلاو
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 نو هنزو ام اهيف مهاوعدب «ةنسلاو نآرقلا ىلع نيضرتعملا لوق لاطبإو

 رعت

 [باسحلا ملع نم ضرغلا]

 جاتحي ام لك يف ةلماعملا ةماقتسا :باسحلا ملع نم بولطملا ضرغلاو

 برض وأ فيصنت وأ فيعضت وأ قيرفت وأ عمج نم «باسحلا ملع ىلإ هيف

 قيرفتلاو عمجلاو «تابسانم جارخإ وأ باعك وأ روذج جارخإ وأ ةمسق وأ

 .امهيف باسحلا باوبأ لوخدل هلك كلذل لماش

 نيب اهتمسق ةفرعم وأ لاكشألا ميسقت ةفرعم :ةحاسملا ملع يف ضرغلاو

 .اهيلع دامتعالاو جارخلا ةمسق ةفرعم وأ اهيف ءاكرشلا

 [ةسدنهلا ملع نم ضرغلا]

 تاهجلا يف داعبألا تاوذ ريداقم ةفرعم :ةسدنهلا ملع نم ضرغلاو

 ةفرعم ىلإو اياوزلا ةفرعم ىلإو طوطخلا ةفرعم بلط ىلإ ملعلا اذه يبلاط
 ىلإو ةيلفسلا تامسجملا ةفرعم ىلإو «ميسجت الب اهحطسب ةروصملا لاكشألا

 .[باه] ملاعلا تائيه ةلمج نم « ةيولعلا ماسجألا ةفرعم

 [بطلا ملع نم ضرغلا]
 ىلع ؛ةحصلا ظفحل امإ نادبألا حلاصم ةفرعم :بطلا ملع نم ضرغلاو

 ءهنع ضرملا ملأ ةلازإل ضيرملا ةاوادمب امإو ءاهلاوز نم افوخ حيحصلا

 لاخدإو ءاهلكاشي امب هئاضعأ ةيوقتب ندبلا حالص ةفرعم هنم ضرغلا نإ :ليقو
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 .اهتلازإل ءاهيلع اهيف ضراوعلا دادضأ

 باتكلا اذه انًضرف انأل « مولعلا هذه يف ةبولطملا ضارغألا انركذ امنإو

 اهيف ءاهلك مولعلا هذه باحصأ لداجي دق لدجلا ٌبحاصو « لدجلا بادآ يف
 ةفرعم ىلإ جاتحيف ءاهضعب يف وأ اهيف هتعاضب بسح ىلع ءاهضعب يف وأ
 لأسي امع هباوجو ءاهيف هلاؤسو ءاهنع هّثحب ّحعصيل اهنم عون لك يف ضرغلا
 .ملعأ هللاو ءاهنم

 تك

١.68 



 6 9 لدجلاو رّظتلا ةعانص نم ةدوصقملا ضارغألا نايب باب 3

 بايلا ازق نم كالا لصفلا

 ضارغألا يف ةلصوملا تالآلا نايب يف

0 

 ولف «تالآ تاعانّصلل نأ امك «تالآ مولعلل نأ ءرَّظَنلا لهأ دنع ررقت دق

 رضحي ملو « تاعانصلا نم امهريغ وأ ةغايص وأ ةباتكب ساّتلا قذحأ رضح

 لصوتلا دارأو سانلا لقعأ رضح ول كلذك « هتعنص راهظإ ىلع رِدَقي مل ءاهتالآ

 حصي مل «هيلإ ةلِضصوُملا هقرطب املاع نكي ملو « ةيرظَتلا مولعلا نم عون ىلإ
 .هب هملع

 كلذ بجويف «ةمات الو ةميقتسم ريغ ةعانصلا ىف تالآلا رضحت دقو

 .هناصقنو هتلق امإو « هلالتخاو هّبارطضا امإ :نيئيش دحأ لمعلا ىف

 نع ٌلِدَتْسِملا روصقب ةصقان تناك ىتم «ةيرّظَتلا مولعلا تالآ كلذكف
 «نيقي ريغ نم نظلا ىلع اداقتعا امإ :نيرمأ دحأ كلذ بجوأ ءاهب ةطاحإلا

 ىلإ لوصولا نع اروصق امإو «ةعنصلا ىف لالتخالاو بارطضالاك كلذو

 .اهناصقن وأ ةعنصلا مدع ةلزنمب كلذو «هضعب وأ بولطملا

 :الاثمأ اهيلإ ةلصوملا اهتالآو مولعلل رظَتلا لهأ ٌُضعب برض دقو

 ؛ هانركذ امك اهتالآو تاعانصلاب اهليثمت :اهدحأ ©

 ئدابم ةينبألل امك «تاّساسأو ئدابم مولعلل َّنأ :يناثلا لكملاو ©
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 5 ضارغألا يف ةلصوملا تالآلا نايب 8 0

 كلذك ءاهيلع ءانبلا مص «تاساسألاو ئدابملا تمكحأ ىتمف «تاساسأو

 ؛ اهبابسأو مولعلا يف لوقلا

 اقرط نادلبلل نأ امك ءاهيلإ يدؤت اقرط مولعلل نأ :ثلاثلا لثملاو ؛#

 لصي مل «هضرغ وه يذلا دلبلا ىلإ 7[ قيرطلا] فرعي مل نمف ءاهيلإ يدؤت
 ةيلالدتسالا مولعلا نم عون ىلع لالدتسالا قيرط فرعي مل نم كلذك ؛هيلإ

 ؛اهيلإ لصي مل

 (ةداعلا يزج ىلع ءاهيلإ اهب لّصوتُي «ِتالآ ةيرظنلا مولعلل نأ نّيبت اذإف

 ةرورض دابعلا بولق يف مولعلا نم عون لك قلخ ىلاعت هللا رودقم يف ناك نإو
 :انلقف « ةيرظتلا مولعلا تالآ ريسفت ىلإ انعجر «ةداعلا ضقن ىلع

 .مازلإلاو ناهربلا :امه «نائيش مالكلا ملع يف تالآلا لصأ

 ؛ يلالدتساو يرورض :ناعون ناهربلاو

 ىلإ ٌدرلاب حصي امنإ لالدتسالاو « ةهيدبو ٌسح :نابرض يرورضلاو

 ؛ ةهيدبلا ىلإو سحلا

 .تابلاطملاو ةلئسألا باب يف اهركذن «ةريثك مازلإلا هوجوو

 ءهقفلا لوصأب ةفورعملا هلوصأ ةفرعم :هقفلا ملع يف تالآلا لصأو

 .اهطورشو اهعاونأو هقفلا ةلدأ يف مالك يهو

 . ملكلا هوجو يف للعلاو رئاظنلا ٌةفرعم :وحنلا ملع يف تالآلا لصأو

 . ىنعملا ميقتسيل اهاندز دقو « لصألا نم ةطقاس (1)
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 5 لدبلاو رّظتلا ةعانص نم ةدوصقملا ضارغألا نايب باب ِ ٍ

 يتلا طالخألاو «نادبألا بيكرت ةفرعم :بطلا ملع يف تالآلا لصأو

 جازملا يف ليدعتلا ةفرعمو «ةيودألاو ةيذغألا عئابط ةفرعمو «نادبألا يف

 .٠ ناصقنلاو ةدايزلاو

 ةفرعم ملع لك يف «لدجلا بحاصل اهنم دب ال يتلا تالآلا لصأو

 يذلا لصألاو «لاصفنالاو مازلإلاو ةلالدلاو ةلاقملا :يهو «ءايشأ ةسمخ

 .لالدتسالا هيلع ىئبني

 ملعلا كلذ لصأ ىلإ اهدر اذإ ملعلا نم عون لك يف ةلأسملا بحاصو

 نأب الإ لوصألا نم اهلبق ام [1/1] حيحصتب ةبلاطملا هنع تطقس «هتامدقمو

 . لصألا كلذ ىلإ هلاؤس لئاسلا لقني

 .ىلاعت هللا ءاش نإ «اذه دعب 2')هباب ىف ىتأي لاقتنالا هوجو نايبو

 .باتكلا نم رشع سداسلا بابلا يف يتأي )١(
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 هراكأو هلم وشم ركز و هماسقأو رقتلا روم نابي

 1 كا نر اهم دان نوم مدنا انج دشر

 ؛ةغللا يف هماسقأو «رظّنلا ىنعم ركذ يف :لصف

 ؛ مولعلا قرط نم اقيرط رظنلا تابثإ يف :لصف

 ؛ هفاصوأو رظْنلا نع عقاولا ملعلا مكح يف :لصف

 ؛ رظَتلا هنم حصي ال ْنم نيبو هنيب قرفلاو رظانلا ةفص يف :لصف

 ؛ هتفرعم هب كرديو هيف رظنلا حصي ام نايب يف :لصف

 .هبوجوو رظنلا موزل يف :لصف





 005 هماسقأو رظتلا ىنعم 0 ١

 لوزلا لصفلا

 هماسقأو رظتلا ىنعم ركذ ف

60 
00 

 روظنملا ءيشلا يف ٌركفلا :هانعم . "2لّدجلا يف لمعتسملا رظَتلا نأ ملعا

 باوّصلا ىلإ يضفي دقو ؛ ")هتافص نم ٍةفص وأ هتاذ ةقيقح ةفرعمل ابلط «هيف
 يجو: لبق نلغ هيتر اذإ اطقغ كوكو ::ةهجو: ىلع تقر اذإ

00) 

00 

00 

 يف الّوانتم هاندجو اذهلو «ملع لك يف ماع وه لب «لدجلاب صوصخم ريغ عقاولا يف وهو

 .يشاوحلا يف يتأيس امك هقفلا لوصأو مالكلاك ىرخألا مولعلا

 ءروظنملا لاح يف هلّمأتو بلقلا ركف" :هنأب هذح يف ةيفاكلا بحاص لصأ فيرعتلا اذه لعل

 اليصفت ؛رخاوألا ثالثلا تاملكلا هدنع دئازلاو «"اميسقت وأ اقرف وأ اعمج «هُّمكح فرعيل

 يف هلقن يذلا 8: يرعشألا نسحلا يبأ فيرعت اعيمج امهلصأو .”مكحلا فّرعت" سنجل

 ملعيل ؛هيلإ هريغ درب ؛هيف روظنملا لاحل «لمأتلاو ةركفلا وه" ١"7(: :ص) هتالاقم درجم

 هل ناب ؛همكحو هّدح ىلع اهافوتسا نم طورش كلذلو ؛هتفلاخم نم مكحلا يف هل هتقفاوم

 اندنع رظنلا" :(؟9/1) ناهربلا يف لاقف ّينيوجلا امأو ؛ كك داسف وأ ةحصب هيف رظن ام هُّجو

 وهو ؛"ةيرورض اهلك اهرثأ ىلع ةلصاحلا مولعلا مث ؛اهبيلاسأو تايرورضلا ءاحنأ يف ةثحابم
 ."لدجلا يف ةيفاكلا“ بحاص بهذمل ينيوجلا اهيف فلاخ يتلا عضاوملا نم

 بلغأ هدمتعا يذلا فيرعتلا راتخا امدعب )57/١(« طيحملا رحبلا يف يشكرزلا هنع هلقن

 ينالقابلا بيطلا نبا يضاقلا دنع هّلصأو ؛"نظ وأ ملع ىلإ يدؤملا ركفلا" :وهو نييلوصألا
 ةينغلا رظناو نييلوصألاو نيملكتملا رثكأ هيلع هعبتو )75١١/١1(« داشرإلاو بيرقتلا يف لي

 حّرتقملل داشرإلا حرشو ءاهدعب امو (0© :ص) ينيوجلا داشرإو )7170/١(«2 مالكلا يف

 ىلع تاضارتعالا ضعب قاس دقو اهدعب امو (58 :ص) ةزيزب نبال داعسإلاو )23١/١(«

 .اهيلع هدر عم فيرعتلا
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 99 هماكحأو هطورش ركذو ؛هماسقأو رظتلا دودح نايب + ههه

 « ِضْرَْلاَو ٍتاوَمَسلا ِتْوْكَلَم ىف اوُرظيَرَلو» : كو هلوق درو ءرظَتلا اذه يفو
 .انركذ امك رابتعالاو ركفلا رظن هب دارملاو « [160 :فارعألا]

 ( [مد :لمدلا] (َنَرْمْلآ مِحْرَيَمِةَِظاَنمإل :هلوقك « راظتنالا ىنعمب رظَتلا اهنمو

 ؛ ١:[ سي] «ةَدِحو ٌةَحَبَصالِإ َنوُرظَكي امإثو
 «[؟٠8 :ةرقبلا] ْةَرَسْيَم لإ ةَرِظَْف :هلوقك «ريخأتلا ىنعمب رّظَنلا اهنمو 0

 . 14 7 «نوُنَعَبي مل َّلِ ََرِطَنَأ َلاَد :نيعللا سيلبإ لوقو

 لطي الو هنأ رجلك الو# :هلوقك « ةمحرلاو طفلا ىنعمب رظتلا اهنمو

 . [00 :نارمع لآ] مهل

 هير لإ (© هر ديمي هوجو :هلوقك ءرصبلاب ةيؤرلا ىنعمب رظَتلا اهنمو
 . [و 7١ :ةمايقلا] #ةَرظاَ

 ؛ةيؤرلا ىنعمب الإ نوكي ال "ىلإ" فرحبو ؛هوجولاب نورقملا رظّتلاو

 وأ "يف" فرحب نق اذإو «راظتنالا ىنعمب هنوك زاج بلقلاب رظنتلا نرق اذإو

 . ")هب قئاقحلا فّرعت يفو «لدجلا يف دوصقملا رّظَتلا وهف هل ةلآب

 مالكلا يف ةينغلا :رظناو ؛لوصألاو مالكلا يف نيفلؤملا رثكأ رئاظنلا هذه ركذ ىلع ىرج (1)

 .(18 :ص) داشرإلا حرش يف داعسإلاو «(379/1)
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 35 مولغلا قّرط نم اقيرط رظتلا تابثإ - ؟ 36

 بابلا انه نم يفاعلا لصفلا

 مولعلا قرط نم اقيرط رظتلا تابثإ يف
0070 

 :لالدتسالاو رظنلا ىف اوفلتخا

 فاكتب اولاق نيذلا 2'!ةّيئَمّسلاو « قئاقحلل ةيفانلا "0ةيئاطسْفوّسلا تمعزف

 معزو « ملع الب اًنظ نائّروي امّنِإو ءاملع ناجتنُي ال لالدتسالاو رّظَتلا َّنأ «ةلدألا

 ع 7سمخلا ٌساوحلا ىدحإب وأ ةهادبلاب كردأ ام الإ مولعم ال هنأ ةّينَمَّسلا ءالؤه

00 

 مف

0 

 نيملعملا نم ةفئاط مهو ؛نوقرخمملا نوهّومملا مهدنع ةظفللا هذه ىنعم :ةيئاطسفوسلا

 عبرأ مهو «موصخلا طيلغتل ةبكرملا ةسيقألا مادختساو «قئاقحلا راكنإب اورهتشا « قيرغإلا
 نونفلا تاحالطصا فاشك ؛(7 :ص) داعسإلا )48/١(« خيراتلاو ءدبلا :رظنا ؛ قرف

 .سماخلا بابلا نم لوألا لصفلا يف مهنع ليصفت فلؤملل يتأيسو «(1//401) مولعلاو

 ةملكلا نم ةقتشم اهنأ ىلإ ارظن كلذك اهانطبض امّنإو «ميملاو نيسلا حتفب :ةينَّمّسلا

 يف سا ناف فزوج روتكدلا اهررق اذك 253020 ةيدنهلاب اهلباقم وأ ةرهمم908 ةيتيركّسنسلا

 يف (177ت) ةزيزب نبا هاكح ام اذه دكؤيو «( 4 41/7) عمتجملاو مالكلا ملع :هباتك

 اهنأ مهضعب نعو «ميملا فيفختب اهنأ هخويش ضعب نع ((74 :ص) داشرإلا ىلع هحرش
 لالدتسالا اولطبأو «ملاعلا مدقب اولاق ةيرهدلا نم ةقرف يهو ؛ميملا نوكسو نيسلا حتفب

 قزفلا :عجار ؛ ةيمهزبلا ةقرفلا اهلباقيو « ساوحلا ةهج نم الإ مولعم ال هنأ اومعزو ءرظَتلاب
 ٠6٠"7(. !؛ص) قرفلا نيب

 نأ ريغ «حيحصلا وه هّلعل ؛ةهادبلاو ٌساوحلا يف رصحلا نم ةينَمَّسلا ىلإ فلؤملا هبسن ام

 ركنأو «(0 :ص) طقف ساوحلا يف مولعملا ٌرْصضح مهيلإ بسن داشرإلا يف ينيوجلا مامإلا
 حالطصا اولهج ثيح نم ةلقنلا طلغ امنإو» )١15/1(: لاقو « حّرتقملا خيشلا هحراش كلذ

 -؛الوقعم هنومسي سوسحمب سيل امو «ٌساوحلاب اهلك تامولعملا نولوقي اوناك مهنإف ؛موقلا

 ا/ ١



 "- 5 هماكحأو هطورش ركذو ؛هماسقأو رظتلا دودح دوو 7

 بهذملا اذه ىلع )ءاجوعلا ىبأ نباو 20يرَصْحلا داّدحلاب فورعملا ناكو

 ؛ "فوراجلا" هامس اباتك رظتلا لاطبإ يف مهنم يرّصحلا فئنصو «ةرصبلاب

 ()جيرس ُنباو يدنوارلا نبا هيلع باتكلا كلذ

00) 

 ةفإ

 ف

 كلذكو ؛«ىنعملا ثيح نم ةعزانم الو « حالطصاو بيقلت يف عازنلاف ءامولعم هنومسي الو

 ىلع فقن ملو «(70 :ص) داعسإلا يف ةزيزب نبا ”ةمئألا ضعب" ىلإ ٌصيحصتلا اذه بسن

 .ملعأ هللاو قيرفتلا اذه دضعي ام

 ديعس وبأ :لوألا :نيلجر «(ديس داؤف نميأ قيقحتب ه4 ص) تسرهفلا بحاص ركذ

 ؤفاكت يف فوراجلا :هيلإ بّسن يذلا وهو ؛دادحلا صفح وبأ :يناثلاو « يفوصلا يرصحلا

 حلاصو ءاجوعلا يبأ نبا عم ركذي هاندجو انأ ريغ هل ةافوتسم ةمجرت ىلع فقأ ملو ؛ ةلدألا

 هيفو ؛(187 - 781/1) يومحلل ءابدألا مجعم يف امك داحلإلاب نْيمِهّتملا سودقلا دبع نب
 .ملعأ هللاو يرصحلا لدب "يريصحلا"

 :يدع نب دمحأ وبأ لاق ؛رتغم قيدنز ؛ةدئاز نب نعم لاخ ؛ءاجوعلا يبأ نب ميركلا دبع

 للحأو لالحلا اهيف مرحأ ثيدح فالآ ةعبرأ مكيف تعضو دقل" :لاق هقنع برضتل ذخأ امل"

 يناغألا يف يناهبصألا ّصقو .ةرصبلاب ريمألا يسابعلا ناميلس نب دمحم هلتق ."مارحلا

 «ديبع نب ورمع هددهف «؛ثادخألا دسفُي ميركلا دبع ناكو" :لاقو ؛هربخ ضعب )/١١7(

 نيتسلا دعب يدهملا نمز يف كلذو «هبلصو هلتقف ناميلس نب دمحم هيلع لدف ةفوكلاب قحلف

 )4١7/5(. ءافعضلا يف ينغملا «(01/4) نازيملا ناسل (544/5) لادتعالا نازيم ”ةئامو

 ةعامجلا عّرنَأ جيرس نبا سابعلا وبأ ناكو" :"4 :ص "نيدلا لوصأ" يف »و فنصملا لاقو

 ُعَبْسأ وهو ؛ةلدألا ؤفاكتب نيلئاقلا ىلعو «فوراجلا باتك ىلع ضقن هلو «مولعلا هذه يف

 سابعلا وبأ ىضاقلا جيرس نب رمع نب دمحأ :وه جيرس ُنباو ؛ "مهيلع يدنوارلا نبا ضْقَن نم
 نب سابعو ىنارفعزلا دمحم نب نسحلا عمسو ىطامنألا مساقلا ىبأ ىلع هقفت « ىدادغبلا

 ءاضقلا ىلوو بهشألا زابلا هل لاقي ناك" :(يزاريشلا) قاحسإ وبأ خيشلا لاق « ىرودلا دمحم

 ىلع ىتح مهيلع ىلاعت هللا ةمحر ىعفاشلا باحصأ عيمج ىلع لضفي ناكو" :لاق «"”زاريشب

 مهعمجأو ءاهقفلا قابطإب هتقبط ديس جيرس نبا" :ىعوطملا صفح وبأ لاقو «"ىنزُملا
 -قابسلاو قلطملا مامإلاو ريغصلا ىعفاشلاو ريبكلا ردصلا وه مث ءاملعلا عامتجاب نساحملل
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 5 مولُعلا قّرط نم اقيرط رظظتلا تابثإ  ؟

 . ةيافك هيف امب "''امهريغو

 [هتلدأورظتلا ةحصب لوقلا]

 نمو «باتكلا لهأ نمو املا نم رئاصبلا لهأ رئاس بهذو

 باغ ام ةفرعم ىلإ هب لّصوتي هنأو «مولعلا قرط دحأ رظَتلا نأ ىلإ ةفسالفلا

 .هئاَدبلاب كردُي ملو «ٌساوحلا نع

 :لالدتسالاو رّظّنلا ةحص ىلع ليلدلاو

 ءانارق وي هيما نإفاو انفاداتإ نيجي عتق وقوع أل هلأ

 نإف ءاّيبُسك وأ ايرورض هنالطبب ُمّلعلا ّنوكي نأ امإ ولخي الف ادساف ناك نإو

 ىلع اونوكي نأو «ةرورض هب نولئاقلا هتالطب ملعَي نأ بجو ايرورض ناك

00 

 مف

 ءايضلا مامإلا لاقو ؛"لدجلا قيرط سانلا ملعو رظنلا باب حتف نم لوأو قحلي ال ىذلا

 عربأ ناك سابعلا ابأ نإ" :مارملا ةياغ هباتك ىف (يزارلا) نيدلا رخف مامإلا دلاو بيطخلا

 سابعلا ىبألو" :يكبسلا نبا لاق ,"هقفلا ىف مهعربأ وه امك مالكلا ملع ىف ىعفاشلا باحصأ

 ىلع هل تفقو ءاهنم ريسيلا ىلع الإ فقن ملو « فنصم ةئامعبرأ تغلب اهنإ لاقي ةريثك تافنصم

 ( ىعفاشلا اهب ضرتعا لئاسم ىف هيلع درلا ىف رخاو « سايقلا ىف دواد نبا ىلع درلا ىف باتك
 هعم سابعلا ىبألف دواد نب دمحم هئبا امأو «ىرهاظلا دواد ّمامإلا سابعلا وبأ رظان دقو

 نأ ملعاو" :لاق «هيلع رهظتسي سابعلا وبأ ناكو ؛ ةيورملا سلاجملاو «ةروهشملا تارظانملا

 .(9؟15-7/١0) يكبسلل ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط 'عامجإب (جها“ ٠ 5) ةنس تسناك جيرس نبا ةافو

 تسرهفلا يف امك ؛ قآرولا ثراحلاو طايخلا نيسحلا وبأو يئابجلا يلع وبأ :هيلع هضقن نممو

 باوبأ يف ينغملا يف يلزتعملا رابجلا دبع يضاقلا هيلإ راشأ دقو )049/١1(. ميدنلا نبال

 بحاص نأ حضوي امب ءرظنلا ةحص ىلع ةيعمسلا ةلدألا باب يف 2178/١5 ديحوتلا

 .رظنلا نالطب ىلع نآرقلا نم ةلدأ هباتك نمض دق فوراجلا

 41/17) رابجلا دبع يضاقلل ديحوتلا باوبأ يف ينغملا :رظنا «مهقرف رئاسب ةلزتعملا مهنم
 .(اهدعب امو )١44/١ يفّسنلا نيعملا يبأل ةلدألا ةرصبت :عجار « ةيديرتاملاو « (اهدعب امو
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 (هنالطبب ملعلا ىلإ نيرطضم مهنوك عم «هنالطب راكنإ ىلع نيقفتم مهترثك

 رظنلا ةافن عيمج ىلع اوعدا نإ هتفلاخم نم لصفني مل «مهيلع اذه ىعدا نمو

 .اودحج مهنأ ريغ ٌرارطضاب هراكنإ يف مهبذكو هتحص اوملع دق مهنأ

 مهاوعد ةهج نم «لمأتلاو باستكالا ةهج نم رّظَتلا داسفب ملعلا ناك نإو

 جرخو مهل [ب/1] رظتلا هثروأ اميفو ١ مهرظن يف اوفلتخا امل رظنلا ّلهأ نأ

 .©2)امّلِع رمُثي ال رظَنلا نأ مِلَع ءضعب ريفكت ىلإ مهضعب

 اذه مهلالدتساف ادساف هلك رظنلا ناك نإف «مهنم يظن لالدتسالا اذه نإف

 نأل «هداسفإ لّطبو ءرَّظَتلا تبث ءرَّظَنلا هنأ اودسفأ ام داسفب اوفرتعا اذإو «هنم

 .©0هئوبث ّحص هتابثإب الإ هلاطبإ ىلإ ليبس ال ام

 ملعي نأ زاج الهف ؛مولعلا قرط نم اقيرط ربخلا نوتبثت متنأ :اولاق نإف

 ؟ ربخلاب رظّنلا داسف

 مى نع لال دعسألا هل نينو« اليلووشلا نري الا رظنلا قنفات نإ لق

 ,20ةابلد ةارياأل امن

 رابخألا اندجو دقف ؛مولعلا قرط دحأ ربخلا انيأر نإو اًنإف «نحن امأو

 :نيبرض ىلع

 .اليصفت رثكأ انه هنأ ريغ ؛(؟1/"11) داشرإلاو بيرقتلا يف ينالقابلا دنع هّسفن ليلدلا اذه )١(

 هتابثإف هتابثإب الإ هّيفن نكمي ال رمأ لكو" :(؟١/5١) داشرإلاو بيرقتلا يف يضاقلا ةرابعو (؟)
 ناك هئابثإ هيفن يف ءيش لك" )1//١47(: ةرصبتلا يف نيعملا وبأ هنع رّبعو «”ةلاحم ال بجاو

 ."ةرورض اتبا

 نأ هطرش نم نأو لالدتسالا طورش يف «ضارتعالا اذه هجو يف نايب ديزم فلؤملل يتأي ()

 .هيلب امو عبارلا لصفلا ىف كلذو « اليلد لدتسملا هدقتعي

 لم
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 ملعلا بجوي «تاوت هيف سيل هنأ انملعف ءرَظَنلا ٌنالطب ةرورض ملعن انسلو

 + د ا

 ,"0لالدتساو رظنب هّتحص فرعت ام الإ ربخلا نم عونلا اذه دعب سيلو

 .هل رظنلا حيحصت ىلع هتحص فقوتت ربخب رظنلا نالطب ليحتسيو

 قرط ىلع اروصقم َنوكي نأ اّمإ تامولعملاب ملعلا نأ "'هيلع لدي اممو
 اكردتْسُم نوك نأ امإو « ربخلا ىلع اروصقم ٌنوكي نأ امإو «هئادبلاو ٌساوحلا

 :رظتلاو ربخلاو هئادبلاو ساوحلا نم

 تاق: امك ةئادتلاو :ساوحلا: ىلع: ازوضقم» :نوكي :نأ زوجت هلو

 ؟مكبهذم ةحص متفرع اذامب :مهل لاقي هنأل ؛"اةّييَمّسلا

 ةحص نحن انفرعل «كلذك ناك ول :ليق «ةرورضلاو ٌسحلاب :اولاق نإف

 .ةرورضلاو سحلاب مكبهذم

 هاتفرع امل نودحاج انأ اومعزو «ةفرعملا هذه انيلع اوعدا نإف

 لاطبإو رظنلا ةحصب مكتفرعم مكيلع ىعدا نمم نولصفنت مب :ليق « ةرورضلاب

 ال :اولاق نإف « ةرورضلاب هومتفرع امل نودحاج مكنأ معزو « ةرورض مكبهذم

 نإ :ليق « ةرورضلاب هملعن ام دخج ىلع عامتجالا انددع ةرثك عم انيلع حصي

 يف هلوبق طورش نايب فلؤملل يتأيسو .داحآلا ربخ وهو ءربخلا نم يناثلا برضلا ينعي )١(

 .اهلامعتسا ةيفيكو ةلدألا طورش نايب باب نم سماخلا لصفلا

 .مهريغو ةينمسلا نم رّظَتلا ةافن ىلع اًدر رظَنلا بوجو ةلدأل ةعباتم عه

 .1"ا/ ؛ص يف اهفيرعت مدقت 0

 لمحل



 9 9 هماكحأو هطورش ركذو ؛هماسقأو رظتلا دودح نايب د © 0

 فيكف « مكفاعضأ نمو « مكنم ٌربكأ اددع اهّلقأ ٌقرِف ءرَظَنلا لهأ نم مكموصخ 0 6ع 2 07 ع

 دحج مهيلع زاج نإو «ةرورض هوملع ام راكنإ ىلع مهعامتجا مكدنع َّحِص

 .ىلوأ مكعابتأ ةلق عم مكيلع هزاوجف «ةرورض هوملع ام

 و

 ىلع ٌروصقم ملعلا قيرط نأ معز نم لوق نالطب حص « كلذ لطبأ نإو

 قدصلا ربخلا نيب زييمتلا نأل «ربخلا ىلع هرّصق نم لوق اضيأ لطبيو
 «هقدص ىلع ةلالد ىلإ ربخ لك ةجاحل «ربخلا سفنب عقي ال «بذكلا ربخلاو

 و هه

 .هيلع اروصقم ملعلا نوك لطبف

 اهنمو «ةهيدبلا اهنم :اقرط ملعلل نأ ّمص «نالاؤسلا ناذه لطب اذإو

 :رظنلا اهنمو «ربخلا اهنمو « سحلا

 الو «تانايدلاو بهاذملا فالتخاب ٌةرورض ائّملع :2)هيلع لدب اممو

 اهعيمج نإ لاقي وأ ٌقح اهعيمج نإ لاقي نأ امإ :هجوأ ةثالث نم اهعيمج ولخي

 . لطاب اهضعبو قح اهضعب نإ لاقي وأ « لطاب

 ؟ ةثالثلا ماسقألا هذه نم نوراتخت ام :رظَنلا ةافّنل لاقيف

 كلذ يفو « مهيفلاخم بهاذم قيقحتب اوُرقأ دقف « ٌّنح اهعيمج :اولاق نإف
 «ةيرظتلا مولعلل اقيرطو ءاحيحص رّظَتلا نوري مهيفلاخم نأل ءرّظَنلا ٌحيحصت

 لاطبإب لوقلا نأل ؛«مهبهذم لاطبإ مهمزل ؛بهاذملا عيمج نالطبب :اولاق نإو

 .ٌبهذم بهاذملا

 .رظّتلاب لالدتسالا ةحص ىلع ثلاثلا ليلدلا )١(
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 ؛ دساف اهضعبو « حيحص اهضعب :اولاق نإو

 ؟اهنم دسافلاو حيحصلا نيب زييمتلا عقي اذامب :ليق

 هملع يف ةرورضلاو سحلا يعدم نإ :ليق «ةرورضلاو ٌسحلاب :اولاق نإف

 . هسفن لوق ةحص يف ةرورضلاو سحلا ىوعد يف هُقلاخم هضراعُي ؛ هبهذم ةحصب

 ليلدب الإ امهنيب لصفلا [|/0] نكمي مل اهيف ىواعدلا تضراعت اذإو

 نوك ّحصو «انّيب امك لالدتسالاو رظَنلا ةهج نم الإ هيلإ ليبس الو ءامهاوس

 .لطابلاو قحلا نيب ازيمم رظَتلا

 تابثإ نم مهل دبال لئاسم نع رّظَتلا ةافن لاؤس :©)هيلع لدي اممو

 موي دعب هيلإ داع مث ءايلاخ هآرو اتيب لخد نمع مهانلأس انأ :اهنم ؛©

 :ةطنح نآلام هدجو وأ اليف هيف دجوف « رهش دعب وأ

 ؤأ هلخد نيح تيبلا يف ةطنحلاو ليفلا ثودح دقتعي نأ نم ولخي الف

 ةرملا ىف ىأرو «ةطنحلاو ليفلا ناكم ىأرو اغراف هآر هنأل هّسح بذكُيف ءال

 .هيف امب الوغشم ناكملا كلذ ةيناثلا

 الو لسن ريغ نم ءادتبا تيبلا ىف ةطنحلاو ليفلا ثودح دقتعي نأ امإو

 نع الضف رّظَتلا ةافن هب لوقي الو «ةرورضلاب كردي الام اذهو «لقن الو عرز

 .هوملعي نأ

 ريغ نم سايقلاو رظنلل يداعلا رارطضالا ىلع هرادم ءرّظَتلا ةيجح توبث ىلع عبارلا ليلدلا )١(
 .٠ سحلا ىلع فقوت

 ليدي



 هل دبالو «هاوس ناكم نم تيبلا ىلإ ةطنحلاو ليفلا لقن دقتعي نأ امإو

 هساق نإف «ةّساحب هكردي مل ام ملع دقف هّملع وأ اذه دقتعا نمو ءاذه نم

 وه اذهف «ناكم ىلإ ناكم نم ماسجألا لاقتنا نم كلذ لبق دهاش ام ىلع

 .هوركنأ يذلا سايقلا

 ضرأك دوسأ الإ اناسنإ اهيف دهاشي مل ضرأ يف أشن نمع اضيأ نولأسُيو

 اسنإ ال نأ دقتعي نأ همزلي له ءادحاو اعون الإ راجشألا دهاشي مل وأ « جنزلا

 زّوجي مأ «دهاش يذلا سنجلا نم الإ ةّرجش ٠ ال ْنأو ء«دهاش امك دوسأ الإ

 ا را يي حاف اينو دمر وم ار زوم

 امهنم دهاش ام لو «ةرجش لكو «ناسنإ لك نأ دقتعي نأ هومزلأ نإف

 داقتعا مهريغ اومزلأو « مهسفنأ سارع اريدك اقف: رعقلاو ةوللاو ةزومشلا ف

 هيفو « ساوحلا ةلالدل مهنم لاطيإ اذه يفو , ملاعلا يف سوسحملا كاع

 .اهريغ نود ملعلا ىلإ ةيدؤملا قرطلا يه اهنإ مهلوق ضقن

 «دهاش ام فالخ ةرجشو ناسنإ '")|[دوجو] زاوج دقتعي هنإ هيف اولاق نإو

 .امولعم نوكي ال ٌساوحلاب كردُي ال ام نأب مهلوق لطب

 مكتاسوسحم فالخب وه ام تادوجوملا يف ّنوكي نأ نوزيجتأ :مهل ليقو

 تسيل يتلا ضاَرْعألا نم هوركنأ ام توبث زاوج ذئنيح نومّرلُيف ءاعيمج
 يارا بط ايقلارا وصلا و اكيواملا نيامرركلا يلا ماجا نبوإ ب هزيخمب

 .هئادبلاو ساوحلا ةهج - نم الإ ءيش ملعُي ال :مهلوق ُنالطب اذه

 .قايسلا اهيضتقي ةدايز يهو « لصألا نم ةطقاس )١(
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 جرو _عائلاقزط نماتيرطرتل تانثا-' عرب

 [اهلع درلاورظَتلا ةافن ةلدأ]

 :اولاق نأب رّظَتلا ةافن لدتساو
 70 قا

 مهضعب رهظ ناو «ٌةقيقح مهرظن ةهج نم رّظَتلا لهأ هدقتعا امل سيل

 ةهتش ةردكو « ةلاجل "1ةيارذلا ناكل +: هلرق ةقيضتل' كلذ: .نييلق « ضع: قلع

 تدعاو/انانبل هنفأ للطأ وه نم ةيلع رول فص وله نت دج انأل ةناهيوزو

 نوك لاطبإ ىلع مكنم لالدتساو ٌرظن هومتدروأ يذلا اذه :مهل لاقيف

 ءادساف هلك رظَنلا ناك نإف «ءيش داسف وأ ءيش ةحصب ملعلا ىلإ الصوم رّظَتلا

 .رظنلا داسف ىلع لاد ريغ «دساف اذه مكرظنف

 ضعب روهظ نوكي ال نأ اذه مكلالدتسا ىلع متركنأ ام :مهل لاقيو

 ؤفاكتب لوقلا ةحص ىلع اليلد ءرظنلا لهأ ضعب ىلع ةلدألا وفاكتب نيلئاقلا
 يف كش اذه يفو «ههيومت ةرثكو هناسل ةعاربب هيلع ارهاظ نوكي امنإو « ةلدألا

 .اهئفاكت ىلع مطقلاب مهلوق لاطبإ هيفو « ةلدألا ؤفاكت

 ىلإ يضفي دق هنأل رظنلا حيحصت بجو نإ :اولاق نأب اضيأ اولدتساو

 كلذو ءانايحأ لْهَجلا ىل | يضفي دق هنأل هداسْفإ بجو ؛ هتبثم دنع انايحأ ملع

 1 و نْيقلتخملا نأ

 ناقيرفلا عمج -أ دقو « لهج ىلإ هاذأ هبحاص رظن نأو «ملع ىلإ هادأ هرظن نأ

 ءادأ هيلا ىتأ دق رظلاو :الهج يدافعالا دحأ [ب/] ٌنوكي نأ دبال هنأ ىلع

 .مّلعلا ىلإ ٍرخآلا
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 لهجلا ىلإ ٌدؤم هطورش ءافيتسا عم رظَتلا نإ لوقن انسل :مهل لاقيف
 ملعلا ىلإ َيدؤُي نأ نم دبالف «هبيترتو هقح يف عضو اذإ هنإ لوقن لب «لاحب

 ملعلاو «هجولا اذه ىلع هعوقو ليحتسيو «هتفص يفو «هيف روظنملا مكحب

 ةفاسملا ءافيتساو «ام ةئيدم ىلإ قيرطلا كولس ليحتسي امك « عقاو ريغ هلولدمب
 وأ ملاعلا مدق داقتعا ىلإ راص 0 ءاهيلإ لوصولا مدع عم ءاعطق اهيلإ

 هيلإ راص امنإ « حيحص رظنب اهيلإ راص امف «ةلاض ةعدب ىلإ وأ عناصلا يفن

 كلس نإو «ةنيدملا قيرطل ئطخملاك « ليلدلا طورش يف هنم ريصقت وأ ةهبشب

 .هدوصقم ىلإ لصي ملف هتْمَّس نع لّدعف هيف هل تضرع ةهبشل قرطلا ضعب

 نأل «ملعلل ًةلدأ ٌساوحلا نوك ٌلاطبإ مكلالتعا ىلع بجي :مهل لاقي مث

 رومأ ىلإ هيف اوراصو «ساوحلاب كّردُملا يف اوفلتخا دق ساوحلا لهأ

 «ساوحلا كاردإ ةهج نم هيلإ راص ام ىلإ راص هنا معزي مهنم لكو « ةّداضتم
 موعطلاو ناولألا نيب ةساحلاب زيمي هنأل ءهل ةسوسحم ِضاَرْعَألا نأ معزي نمك
 ضاّرْعَألا نأ معزي هُّمصخو «ةسوبيلاو ةبوطرلاو ةدوربلاو ةرارحلاو حئاورلاو

 ءاهقوذو اهسمل ةلاحتساو ءاهب عاعشلا لاصتا ةلاحتسال «ٌساوحلاب كردت ال

 «هقوذ دنع لسعلا ةرارم دقتعي «هيلع ءارفصلا ةبلغل رورمملا اندجو دقو

 هّسح نأ معزيو «نينثا هدقتعيف َءيّشلا لوخألا ىري وأ ءاوُلُخ هٌريغ هدقتعيو
 مكلالتعاف « هّسح ةهج نم هيلإ راص دقو « لهج داقتعالا اذهو « كلذ ىلع ُهلد

 .مولعلل اقرط ساوحلا نوك لاطبإ بجوي

 ىف هل ضرع ضراع لجأ ْنمف « ءالؤه نم أطخلا دقتعا نم ْنِإ :متلق نإف

 فالخ ىلع سوّسحملا هل لّيخيف « امهنيب ىتلا ةفاسملا ىف وأ هسوسحم وأ هتّساح

 .هب وه ام ىلع هّسوسحم ٌسحلاب كردأل « ضراوعلا كلت تعفترا ولو ؛ هتفص

 لا



 99 مولعلا قّرط نم اقيرط رظتلا تابثإ  ؟ 0

 ّنظو «هرظن يف هل ضرع ضراعل هأطخ نإف أطخأ اذإ رظان لك :مكل ليق

 .هب وه ام ىلع هملعل هنع ضراوعلا تعفترا ولو « هتفص فالخ ىلع هيف روظنملا

 هداسْفإ ىلع اذه مكلالدتساف ءادساف هلك رظَتلا ناك نإ :مهل لاقي مث
 دسافلا نمو « "'”الّصفم اندنع دسافلا عونلا نم وهو ءرّظَتلا نم عون هنأل «دساف

 .'"!ليصفتلاو ةلمُجلا يف مكدنع

 ءرهدلا نم ًةهرب ايهذم دقتعي ناسنإلا اندجو :اولاق نأب اضيأ اولدتساو

 00 «هّكرتيف «هفالخ هل فشكني مث ؛هيفلاخم ّمد لجتسيو « هنود لضانيو

 نم ٌنامأ رَظّنلا يتبثُم نم دحاو لكل نكي مل «كلذك ناك اذإو «هٌدِسْفُي ناك ام

 .هداقتعا ٌةيضق هذه ّنوكي نأ

 ةحيحصلا ُهَلدألاف ءانداقتعا يف أطخلا نم ""3َنَمآ يذلا اّمأ :مهل لاقي
 0 و عام

 امم «ءىش لك ليلد نع اولَسف ع ىوعدلا هذه ىف انقدصب ملعلا متدرأ نإف

 .هيف نعطلا نع مكّرجع مكيرن ىتح « ليصفتلا ىلع هدقتعن

 اميف نولوقت متنك اذكو « '؟'هيلع مه اميف مكوُلاخم لوقي اذك :اولاق نإف
 . هنع متلقتنا

 هيلع ليلذلا ٌمايق اناوغد ؛ '*'انبهذم ةحص ىلع ةجحلا نإ لقن مل :ليق

 لالتخال دساف انه هنكلو ؛ملعلا قرط نم اقيرط هرايتعاب يأ ءالمجم هتحصب لوقن انأل :يأ )١(

 .يليصفتلاو يلمجلا لالدتسالل نايب ديزم زن فلؤملل يتأيسو .هطرش

 )148/١-١54(. يفسنلا نيعملا يبأل ةلدألا ةرصبت :عجار (؟)

 .اننمآ :اهلصأو ء طوطخملا يف اهطبض اذك ()

 .رظنلا نع جتانلا وهو فلاخملا يأرلا نم يأ (:4)

 . عورفلا يف وأ لوصألا يف «يرظتلا ليلدلا هيلإ انادأ يذلا :يأ (0)
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 ."”اهانمقأ ءاهب متبلاط نإف «هيلع ةلالذلا ٌمايق انثجح :انلق لب

 نم اريثك اندجو انأل ءرظْنلا لاطبإب مكلوق دسفي لالدتسالا اذه نإ مث

 «هتابثإ ىلإ هيفن نم نوعجرت مكلعل مكيردي امف «هتابثإ ىلإ اوعجر دق « هتافن
 ٠ [ا/4] هيفن يف مكؤطخ مكل فشكني نأب

 رظتلا هوجو عيمج ناك نإف «لالدتساو بظن هومتدروأ يذلا اذه نأ ىلع

 و

 .اذه مكلالدتسا هيف لخد « الطاب لالدتسالاو

 «هنم هجورخ خصب ال امع لقاعلا ٌجورخ بجوي لالدتسالا اذه نإ مث

 بجو نإف ءامهدحأ نم ولخي الو «هّمدِق وأ هّثودح ملاعلا يف دقتعي نأ امإ هنأل

 عوجرلا زاوجل نيداقتعالا نيذه كرت بجو «هنع عوجرلا زاوجل ؛داقتعالا كرت

 ىلإ امهيف ٌكشلا نع عوجرلا زاوجل ءامهيف ّكشلا كرت بجوو ءامهنع
 .هيلإ ليبس ال ام اذهو « امهدحأ

 لدتسملا جاتحال ءاحيحص يرّظَتلا ليلدلا ناك ول :اولاق نأب اولدتساو

 «هاوس رخآ ليلد ىلإ هيلع ليلد وه ام ىلع ليلد هنأبو «هتحصب ملعلا يف هب

 ىلع ليلدلا يف لوقلا كلذكو «رارِطْضاب هلولدم ىلع اليلد هنوك ملعي ال هنأل

 بجي هل ةياغ ال امب قلعتي امو «ةياغ ىلإ ال رخآ ىلإ ةجاح يف «اليلد هنوك

 , 7هنالطب

 ام الإ عبتن الو «ليلد نع الإ دقتعن ال نحن لب ةيلامجإلا ىوعدلا دنع فقن مل ذإ :يأ )١(

 .(195/1) لماشلا راصتخا يف لماكلا :رظناو « هناكرأو هطورشب « ليلدلا هيضتقي

 ليلدلا لاطبإ ىلع يرّظَتلا ليلدلاب اولدتسا مهنأ ظحاليو ءالقع لطاب وهو "لسلست" هنأل (؟)

 .مهنم ضقانت وهو « يلقعلا

١7 
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 امم هليلد ناك نإف «ليلدلاب املاع ّنوكي نأ دبال لدتسملا نإ :مهل لاقيف

 ابئاغ ناك نإو «هاوس ليلد ىلإ هدوجوب ملعلا يف جتحي مل «ٌساوحلاب كردي

 ملع ىلإ هليلد ءاهتنا نم دبالو «ليلدب هدوجو ملع «ةرورضلاو سحلا نع
 .ةهيدبلا وأ سحلا

 سحلاب ملعي ال امم ءرظَتلا داسف مكاوعد تناك اذإ :مهل لاقي مث

 ىلإ اهيلع ةلالدلا تجاتحاو ةلالدب اهيلع الولدم ّنوكي نأ بجو « ةرورضلاو

 لوقلاك «ةلالدلا ىلع ةلالدلا يف لوقلا ناكو «اهلولدم ىلع ةلاد اهنأ ىلع ةلالد

 ٌنالطب اذه نم بجيف «ةياغ ىلإ ال كلذ لسلستي ىتح «ىلوألا ةلالدلا يف
 .رظنلا مكح داسفإ ىلع مكلالدتسا

 رظتلا ةحص ملع ّنوكي نأ نم رّظَنلا ٌتبثم ولخي ال :اولاق نأب اولدتساو
 داسف يف ةرورضلا ىوعدب لبوق ءاهيف ةرورضلا ىعدا نإف «ةرورضب وأ رظنب

 هتحص امولعم ّنوكي نأ بجي اضيأ رظُنلا كلذف «رظنب هّتحص ملع نإو ءرظَنلا

 .ةياغ ىلإ ال كلذك مث ءرخآ رظنب

 ءرظنلا ةلمج يف لخاد رظنب ةحصلا ٌمولعم اندنع رظَنلا نإ :مهل لاقيف

 لوق داسفو « ٌساوحلاب الإ ءيش ملعي ال هنأ معز نم لوق داسفب انُملع وهو

 اذهف ءرّظَتلا الإ امهءارو نكي ملو «ربّكلا ةهج نم الإ َمولعم ال هنأ معز نم

 ٌةحص ءيشلاب ملعي نأ ليحتسي سيلو «2"رَظَنلا ةحصب ملعلا ىلإ يدؤي رتل

 هوك رق نو هنن نع اربع دخلا رك نأ لجسم لامك يقودنا

 الخاد وه نوكيف «' 'بذك وأ ٌقدص ربخ لكو ءاربخمم يضتقي ربخ لك" :لئاقلا

 )١( هقفلا لوصأ يف حضاولا هباتك يف ليقع نبا ٌمامإلا «باوجلا اذه هنم دافتسا )١/00(.

84 
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 جلع امولعم يضتقي ملع ّلك نأب ُملعلا كلذكو .هنع ٌربخلا عقو ام نمض يف

 .©"7ملع لك مكحبو «هسفنب

 ؟ةرورضب مأ رظَتلا نالطب متملع رظنب :مهل لاقي مث

 نإو «مهلوق نالطب يف ةرورضلا ىوعدب اولبوق ةرورضلا هيف اوعدا نإف
 داسفب ملعلا ىلإ ايّدؤم ناك امل ادساف رّظّتلا ناك ول :ليق ءرظَتلا هيف اوعدا

 .هتّحصب ملعلا ىلإ الو ءيش

 سيق بدق: «فلصأ وه فدل نبقي ف نقلت :تنجلا نطاثلا"نآب «اولوواو

 عبارو ثلاث ىلع اسيقم يناثلا لصألا نوكي دقو ؛رخآ لصأ ىلع لصألا كلذ

 توافتلا نم امهنيب دجو ؛هساق يذلا عرفلاو رشاعلا يف ركفت اذإف « رشاعلا ىلإ

 مث ؛ىلوألا ىقلأو اهّريغ اهب هبش مث ةاصح دجو نمك نوكيف «هب ءافخ ال ام

 مث «ةئثلاثلا ىقلأو «ةعبار ةئلاثلاب هبش مث «ةيناثلا ىقلأو ءاهّريغ ةيناثلاب هّبش

 نم امهنيب دجوف «ىلوألاو ةرشاعلا ىلإ رظن [با؟] مث ؛ةرشاعلا ىلإ كلذك

 مث «نوللاو نزولاو لكشلا يف نيتاصحلا نيب هّبش ْنم لك :مهل لاقيف
 اهنيب هبش اميف تايصحلا توتسا « تايصحلا رئاس ىف سايقلا اذه درط

 هحراش ّنكل ؛ لالدتسالا اذه فعضتسا ةزيزب نبال داعسإلا يفو ؛(4 :ص) داشرإلا :عجار )١(

 «ناحتمالاو ةبرجتلاب لالدتسالا اذه ىمس هنأ ريغ «هلبقو هرّرق )1//1١0 - 1١18( حّرتمُملا
 ةينغلا عجارو ءركبُملا يمالسإلا ركفلا جضن دهاوش نم يهو ءهنم ةيكذ ةراشإ يهو

 هيف ىعدُي امب ءيشلا حيحصت يف سيلو" :قيقدتلا نم ديزمب يراصنألا لاق ثيح (؟7/1)

 ةلدألا ةرصبت :رظناو «"نالطبلا هيف ىعَدُي امب ءيشلا لاطبإ يف ضقانتلا امنإو « ضقانت ةحصلا

 )١18-141/1(.

١ 
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 نإف «نوللا يف ةثلاثلاب ةيناثلاو « لكشلا يف ىلوألاب ةيناثلا هّبش هش نإ امأف «هلجأل

 تل لصأ ىلع اعرف ساق نم كلذك «امهنم ةرخآلل الصأ نوكي ىلوألا

 ىف لوصأللا توتسا «ةلعلا كلت لثمل هريغ ىلع اسيقم لصألا كلذ ناكو

 ةهمكحأو ةلعلا

 د لا ل ا هي بلا

 هلك سايقلا ناك نإف «اهوركذ يتلا تايّصَحلا ىلع مهنم ٌنمايق اذه نإ مث

 .هنالطب بجوف ءاملع ديفي ال اميف لخاد اذه مهسايقف ءاملع ديفي ال الطاب

 .ةبلاطملا هنع طقسي اًدح هرظن يف غلبي ال رظانلا نأب :اضيأ اولدتساو

 هرظن در اذإ تايلقعلا يف رظانُملا نأل «مهنم ةلوبقم ريغ ىوعدلا هذهو

 رظانملاو «هنع ةبلاطملا تطقس « ةهيدبلا وأ ٌسحلاب مولعم لصأ ىلإ «هعرفو

 كلت يف هنع ةبلاطملا تطقس « فلّسلا عامجإ“")و صن ")نم تايعرشلا يف

 . عرفلا كلذ يف ةرظانملل الهأ نكي مل اهلصأ يف هفلاخ نمو « ةلأسملا

 ءوه ام ناسنإلا ىف نورظانتي رهذلا ذنم سانلا نإ :اولاق نأب اولدتساو

 حور ال مأ حور وذ وه لهو ؟دحاو رهوج نم رثكأ مأ دحاو رهوج وه لهو

 هل لهو «؟هل تافص ال مأ تافص هل لهو ؛«؟ ىفخ مأ رهاظ وه لهو «؟هيف

 ىلإ هرظن در اذإ تايعرشلا يف رظانملاو" :لاقي نأ ىنعملا مامت نأل ءاطقس انه نأكو ءاذك )١(

 .ملعأ هللاو ".. . عامجإ | وأ صن نم مولعم لصأ

 0 وأ" :باوصلا لعلو «اذك ١)
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 اولهج اذإف «؟ ضّرع وأ مسج هلعف لهف «لعف هل ناك نإو «؟ هل ٌلعف ال مأ لعف

 مكح نوققحتي فيكف « هل مهتدهاشم عم هيف ةهبشلا عطقي هجو ىلع اذه قيقحت
 . هتفصو هودهاشي مل ام

 «فالتخالاو رظَنلا عقي ال نأ لالدتسالا اذهب متبجوأ اذإ :مهل لاقيف

 .ةدهاشملا نع باغ اميف رظّنلا متغوس دقف « ةدهاشملاب هكردن اميف

 ةروصلا يف نكي مل ناسنإلا يف كردي اميف 7[ سانلا] فالتخا نإ لوقنو

 امنإو «ةرورضلاب اهوملعو ؛ةروّصلا توبث ىلع اوعمجأ دق لب «ةسوسحملا
 ءرخآ ءيشل مأ ةسوسحملا ةروصلا هذهل وه له ناسنإلا مسا نأ يف اوفلتخا

 نطاب يف يتلا ءايشألا فاصوأ يف مالكلاو «رهاظلا دسجلا اذه يف نماك

 امم سيل ؟ال مأ هربدي ءيش هنطاب يف له ءرهاظلا دسجلا نأ يفو «دسجلا

 .لالدتسالاو رظّنلاب كردتسي امم وه لب «ةرورضلاب كردي

 اهركذن «رابخألا نم عاونأب رظّنلا لهأ لالدتسا ىلع ةلئسأ مهل اذه دعبو

 . كو هللا ءاش نإ «رابخألا لئاسم يف

 .ملق قبس وهو «سفنلا :لصألا يف )١(

 1/١



 9 ؟ال مأ رلقَتلا نع دّلوتم وه له يرطتلا ملعلا 2 ؟

 كلاثلا لصملا

 مال مأرظتلا نع دلوتم وه له يرظتلا ملعلا يف

070 

 :20 ظوتلا نم ملعلا دلوت يف اوفلتخا

 «هبقع وأ رَظَنلا دنع عقو نإ « يرّظَتلا ملعلا نأ ىلإ «"”قحلا ٌلهأ بهذف
 00 5 ف

 ( مهدنع هناحبس هللا لاعفأ كلذكو «هرظن نع دلوتم ٌريغ « رظانلل بسك هنإف

00) 

 عه

 ةداع همزلتسي هنإ يرعشألا لاق هبو :اهدحأ :لاوقأ ةعبرأ" ىلع هلوصح ةيفيك يف اوفلتخاف

 ناك ول هنأب درو ؛برشلا بقع ّيرلاو «لكألا بقع عبشلا لوصحكو «ىلاعت هللا داجيإب

 ال نأ ليحتل الاعمال يبحر ملعلا لويصح اساعولا انكمم همدعو ازئاج هقرخ ناكل كلذك

 «دلوتلاب ملعلا مزلتسي (رّظتلا) هنأ ةلزتعملا بهذم وهو :يناثلاو ءرَظَنلا لامك بقع لصحي

 بجيو «يمرلا نع مهسلا ةكرحك ةرشابملاب ال ةثداحلا ةردقلاب رودقملا نع لصاحلا وهو

 «يتاذ باجيإب القع ملعلا مزلتسي هنأ :ثلاثلاو .ةلعلا .دعب لولعملا عوقوك رّظَتلا دعب هعوقو
 نمضتب ملعلا مزلتسي هنأ :عبارلاو ءلوصحملا يف مامإلا هححصو « كلذل ةبجوم هتاذ :يأ

 لوق وهو ءادلوم الو «ةلع رظّنلا نوكي ال «هنم دب ال يذلا موزللا قيرطب ةجتنملا تامدقملا

 :رظناو «(817/1) هقفلا لوصأ يف طيحملا رحبلا :عجار "نيمرحلا مامإو « ركب يبأ يضاقلا

 .(؟140/1) مالكلا يف ةينغلاو «(1ا///1) لماشلا اا

 ةنسلا لهأ عمجأو" :(778 :ص) قرفلا نيب قرفلا هباتك ىف :كلزملا لاقو «ةيرعشألا ينعي
 لقا 84 ةلوتب انيك هيف نأ لمي انف ناننألا نأ ياوعذ يف دارتلا تاطيصأ لق لاطنإ ىلع

 بابسأ نع دلوتت الاعفأ هريغ يف لعفي دق ناسنإلا نأب ةيردقلا رثكأ لوق فالخ هريغ يف

 بهذ امك اهل لعاف ال لاعفأ تادلوتملا نأ ةيردقلا نم معز نم لوق فالخو هسفن يف اهلعفي

 طسوتملا باتكلاو «(٠١7/؟) يرعشألا نسحلا يبال نييمالسإلا تالاقم :رظناو «” ةمامث هيلإ

 .اهدعب امو (7071/ص) يبرعلا نبال داقتعالا يف
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 ”بابسأ نع ةدلوتم ٌريغ
(١ 

 ّلعاف ال ٌلاعفأ ؛ةدّلوتملا لاعفألا نأ « ةّيردّقلا نم هُعابتأو "”ةمامث معزو

 «بستكم ءيش اهيف سيل «ةّيرورض اهلك مولعلا نأ معز هنأ ريغ [1/:] ءاهل

 .هب هلهج يف نيو هللا فرعي مل نم لك ""رذعو «رظن نع دلوتم وه ام الو

 الاعفأ ثدحي دق «ناويح لكو ناسنإلا نأ ةلزتعملا روهمج معزو

 تادلوتملا نإ :لاق هنإف (©هاظملا ىوس «رظنو بابسأ نع ةدلوتم امولعو

00) 

(00 

 ةرف)إ

2 

 «(1؟7/1) حّرتقملل هحرشو ١(« :ص) داشرإلاو ١5(« :ص) يرعشألا تالاقم درجم

 .(86- 854 :ص) داعسإلاو

 (جه 1١ ت) يريمنلا 750١(.« :ص تسرهفلا) رشب وبأ وأ نعم وبأ سرشألا نب ةمامث

 ناكو «(57 ص ةلزتعملا تاقبط) ةلزتعملا نم ةعباسلا ةقبطلا لاجر نم «ةيمامثلا ةقرف سيئر

 ناب نومأملا ىوغا ىذلا وه هنا :ليقو «قئاولاو مصتعملاو نومأملا نامز يف ةيردقلا ميعز

 يهو اهيف اهلك ةمألا هترفكأ نيتعدبب ةلزتعملا هفالسأ رئاس نع درفناو «لازتعالا ىلا هاعد

 «قرفلا نيب قرفلا ةيرورض فراعملا نأ هلوقو ءاهل لعاف ال لاعفأ ةدلوتملا لاعفألا نأب هلوق

 .(7 :ص) نيكلاهلا قرفلا نع ةيجانلا ةقرفلا زييمتو نيدلا يف ريصبتلا ١617( :ص)

 باحصأب نْوّمسُي نم لوق وهو «مهرفكي الو مهرّذعي هنأ هانعمو «لصألا يف تطبض اذك
 يضاقلا نأ اقباس انرشأ دقو «(59 - 48 :ص) فلؤملل نيدلا لوصأ :رظناو .فراعملا

 .(اهدعب امو ؟10/17) ينغملا هباتك يف ايليصفت ادر مهيلع ٌدر دق رابجلا دبع

 ةمجعملا ءاظلاب « ماظنلاب فورعملا يرصبلا ئناه نب رايس نب ميهاربإ قاحسإ وبأ وه :ماظنلا

 يبأ تخأ نبا ناكو ءاهعيبيو ةرصبلا قوسب زرخلا مظني ناك هنأل كلذب يمس «ةددشملا

 بتكو اهب رثأتو ةفسلفلا أرق ءاهضعب يف هورفك « لئاسم يف ةلزتعملا فلاخ « فالعلا ليذهلا

 ىلع مالك فلؤمللو « يئابجلا يلع يبأك ةلزتعملا مهيف امب نوملكتملا بلغأ هيلع درلا يف

 :رظناو ؛ ةلزتعملا نم ةيماظنلا ةقرف نع هئيدح دنع "قرفلا نيب قرفلا“ باتك يف هحئاضف

 ططخلا ركذب رابتعالاو ظعاوملا «(154/17) يناعمسلل باسنألا )١7/17(« تايفولاب يفاولا

 هؤارآو ماظنلا" ةدير وبأ يداهلا دبع دمحم باتك يف هئارآ ليصفت عجارو ؛(171/4) راثآلاو

 .رشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلا ةنجل ةرشن ؛« "ةيفسلفلاو ةيمالكلا

 1و7:
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 .2)ةقّلخلا باجيإب ىلاعت هللا لاعفأ

 اعفأ دّلوتلا ١ ليبس ىلع لعفي دق ىلاعت هللا نأ "7يِئاَّبُجلا نبا معزو

 .اهنع ةدّلوتم الاعفأ بابسألاب ناسنإلا لعفي امك « ةريثك

 ىلع كك يرابلا ةناعتسا بجوأ هنإ :اولاقو «كلذ ىف هفالسأ هرفكأو
 .نيدلا نع جورخ اذهو «هيلإ هتجاحو ببستلاب دلوتملا لعف

 يرج ٌنوكي نأ ركنأ نم اولاقو.« كلذ: راكنإب اورتك هئاحتتسا نأ وه مغزو

 نإ لوقي نأ همزل « حيرلاو ءاملا ةكرح نع ادّلوتم «ءاملا حطس ىلع ةنيفسلا

 دعب جاجزلا راسكناو ؛ يمرلا دعب مهسلا رورمو ؛ برضلاو عطقلا دعب ملألا

 بجوي اذهو لاق «هيلع ةمدقتملا بابسألا نع دلوتم ريغ ؛ هيلع رجحلا حرط

 انلعف نع ةرشابملا جورخ نع بجوي انلعف كلذ جورخو ءانلعف نع هجورخ

 هذه انركذ امنإو ؛"”دلوتلاب لوقلا لاطبإ لصفلا اذه ىف انضرغ سيلو

 هب نيلئاقلا ريفكت ىلإ يدؤي «ملعلا دّلوي رظَنلا نأب لوقلا نأ ملعتل ةلمجلا

 يضاقلل ينغملا باتك نم عساتلا ءزجلاو ؛اهدعب امو )١97/17( نييمالسإلا تالاقم :رظنا )١(

 .(71/17) ينغملا يف ةلزتعملا دنع ملعلا دلوي رظنلا نأ ةلأسم يفو « يلزتعملا رابجلا دبع

 .11" :ص «هتمجرت تمدقت « مشاه وبأ مف

 مامإلا مهسأر ىلع «ثحبلاب ةمئألا رابك اهصصخ «؛ةمهملا ةيمالكلا ثحابملا نم وهو (*)

 ريشيس دلوتلا ةلأسم يف درفم باتك ولفه فلؤمللو «ةيادهلا باتك يف ةصاخ هلل ا, ينالقابلا

 نيفافللا ل سوعملا تاقكللا ف دلرثلا نم ةيرمتش ألا كقوم نمل قناو: ةلأسملا ماتخن ىف هيلإ

 .هدعب امو ؟اا/ص ىتاروتلا هللا دبع روتكدلا انيخأ قيقحتب « هي يرفاعملا يبرعلا نبا

1١0 
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 انلوصأ ىلع ةلالدلا ٌمايق «ملعلل دلوم ُريغ رظَنلا نأ ىلع 2”ليلدلا مث

 دجوت ال ناسنإلا ةردق نأو «هيلع رداق وه ام الإ لعفي ال ناسنإلا نأ ىلع

 ٌعقاولا ملعلا ٌنوكي نأ لطب «هليلدب ّلصألا اذه انل تبث ,ث اذإو ءاهرودقم لبق

 .ناسنإلا لعف نم رّظَنلا بِقَع

 نراقت وأ «هثراقت ةردقب ارداق هنوك بجو ؛هلعف نم ناك ول هنأ كلذو

 ؛هيلع ةردق هببس ىلع ٌةردقلا نوكت وأ ءرّظَنلا وه يذلا هببس ىلع ةردقلا

 هبّبس ىلع ةردقلا نراقت ةردقب وأ هببس ىلع ةردقلاب هيلع ردقي نأ ليحتسيو

 داسف ىلع ةلأسملا انيّصقت دقو ءاهرودقم ىلع ةردقلا مدقت بجوي كلذ نأل

 راصو ادّلوتم نوكي نأ نع جرخ «هنراقت ٍةردقب هيلع ردق نإو «لوقلا اذه

 ءهدوجو لاح يف لعفلا عم ةردقلا نأب اوُدقي نأ دّلوتلاب نيلئاقلا مزلو ءارّشابم
 . ”ههلصأ فالخ اذهو

 ام نأ نومعزي دلوتلا باحصأ نأ «دلوتلاب لوقلا داسفإ ىلع لدي اممو
 هّدض ىلع هل ارثؤُم الو «هيلع ارداق هسفن دجي ال ءانم هّلعاف نإف ادّلوتم عقب
 دنع الفس بهاذلاو «برضلا دعب ثداحلا ملألا نم مّلأتملا هدجي يذلاك

 لاح اذه سيلو «هل ارثؤم الو « هتاكرحو هباهذ ىلع رداق ٌريغ هنوك نم « هحرط

 ىلع اهل ةرثؤم ءاهيلع ةرداق انسفنأ دجن انأل ءرَظْنلا دنع رَظّنلاب عقاولا ملعلا

 .رّظنلا نع دّلوتم ريغ هنأ اذه يف بجوو ءكّملاو لهجلا

 )18/١(. هقفلا لوصأ يف طيحملا رحبلا ”انباحصأ جتحاو" : ؛هلوق ريغ« ةبشن ريغب يشكرزلا هنع هلقن. .(1)

 نييمالسإلا تالاقم يف يرعشألا نسحلا وبأ لاقو ؛لعفلا لبق ةردقلا نأ نولوقي مهنأل )١(

 «هذض ىلعو هيلع ةردق يهو «لعفلا لبق ةعاطتسالا نأ ىلع ةلزتعملا تعمجأو" 4/1

 ك/ا١ا
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 ةيوعه ان ىلع ءىقلا هاقتعا نأ ىلع ةلونعملا قاطإ هيلع: لدج امه

 نأ ىلع اوقفتا دقو 2©«2")رظَنلا نع عقاولا ملعلا سنج ْنم «ّنظلاو ديلقتلاب

 «دقتعملا لعف نم ناك نإو ؛هدّلوُي رظت ىلإ جاتحي ال «ّنظ وأ ديلقت نع هداقتعا

 «دحاو سنجلا نأل ؛هرظن نع ادلوتم نوكي ال «رظن ْنع هابإ هداقتعا كلذكف

 .هّسْنج معت ءيشلا ةيصاخو

 دوجو ةلاحتساب «ملعلا دلوي رظّتلا نأ ىلع دّلوتلا باحصأ لدتسا دقو

 . عناوملا عافترا عم «ملعلل بجوم ريغ « تافآلا نم اميلس رظنلا

 نأو « توملل !دلوم:نيغلا برض نوكي نأ «لالتعالا اذه ىلع مهمزليو

 عبشلل و برشلاو لكألا نوكي نأو (ةذلل ادلوم [ب/و] عامجلا 5

 يقسلا ٌنوكي نأو «"”فطاّنلا نوّلل ادلوم ")”سّبَدلا برض َنوكي نأو «يّرلاو

 نافجألا حتف ّنوكي نأو « ةيكزلا ضرألا يف رذبلاو عرزلا ءامن نْيَدلوم ثرحلاو

 غافتزا و: 6 نئارلل ةيلياقمو « ةرئزملا ووضعت نع". نيكلا ؟نف .كازدألا دلوع
 ؛هنع دبخ وه امب ملعلا َدلوم رتاوتملا ربخلا ّنوكي نأو «هتيؤر نم عئاوملا

 يف ينغملا) سفنلا نوكس عم «هب وه ام ىلع ءيشلا داقتعا :هنأب ملعلا اوفرع مهنأل كلذ )١(

 نع قباطملا داقتعالا جارخإل ريخألا ديقلا اوركذ امنإو « (اهدعب امو ١1/١7 ديحوتلا باوبأ

 امنإو ءامهب عقاولا ملعلا سنج يف الخاد رَظَنلا اولعج مهنأ ىلع اذه لدف «نظ وأ ديلقت

 ريغ امهب عقاولا ملعلا نأ ىلع مهقافتاب مهمزلي انه يدادغبلا ٌمامإلاو ءريخألا ديقلا هجرخأ

 ملعلا دلوت بوجو مدعب رَظَتلا ىلع اضيأ قبطني كلذ نأ مهمزلأف «هنع ادّلوت رظن ىلإ جاتحم
 .ملعأ هللاو .هنع

 صصخملا (؟١/917) ةغللا ةرهمج ءرُمتلا لسع وأ بطرلا ةراصع ءرسكلاب :سبّدلا (؟)

 )189/١(. ريبكلا حرشلا بيرغ يف رينملا حابصملا )3١7/7(.
 .(440/15) صصخملا ءرطق اذإ فطنيو فّطني ءيشلا فطن :فطانلا ()

 /ا/و١
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 دقق عم «عناوملا نم ةيراع ءاهانركذ يتلا رومألا هذه دوجو ةلاحتسال

 اوضَقن اهوبأ نإو «مهلوق اوكرت اهومزتلا نإف ءاهَدلوت مهانمزلأ يتلا ثداوحلا

 . مهل الدتسا

 معزف « مهّروهمج انمزلأ ام ضعب !''رمتعملا نب رشب مهنم بكتزا دقو

 ملو «دلوتلاب نيعلا يف كاردإلاو ةحئارلاو معطلاو نوُللا لعفي دق ناسنإلا نأ

 لوقلا ىلع الو «ثرحلاو يقسلا نم رذبلاو عرزلا ءامن دّلوتب لوقلا ىلع رسجي

 ناسنإلا نإ هلوقب روهمجلا دنع هرْمك عم هل مزال اذهف «ءاذغلا نع نَمّسلا دلوتب

 ا لا ا

 بدلا تقع نلوتملا عوقوي كولا نع ةلالدتتا ىلإ: عهيقعب ب مض دقو

 ءطرشلا اذه يف ةدئاف 1 ل ع ا

 ءهدِصقب الو هديري ال امم دّلوت دق هبرضو ملأتملا لعف نأ نومعزي مهنأل

 دق ؛هتاكرحو يمرلا دنع « مهسلا باهذو « ةبرضلا دنع ثداحلا ملألا نألو

 .اهددع دصقب الو « ببسلا بحاص اهفرعي ال «ددعلا ةريثك ءازجأ امهنم دجوي

 ىف انرصتقاو ءاباتك دلوتلا ىف دلوتلا باحصأ لوق لاطبإل اندرفأ دقو

 هلعلو .ةفوكلا لهأ نم لب :ليقو «دادغب لهأ نم « يلالهلا «رمتعملا نب رشب «لهس وبأ وه )١(

 ةرصبلا نم لازتعالا لقن يذلا وهو «دادغب ةلزتعم سيئر وهو «دادغب ىلا لقتنا مث ايفوك ناك

 هنا ديشرلل ليقو «نيفلاخملا عيمج ىلع اهيف در تيب فلأ نوعبرأ ةديصق هلو «دادغب ىلإ

 (ةلزتعملا تاقبط) هنع جرفأ ديشرلا تغلب املف ءارعش سبحلا يف لاقف «هسبحف يضفار

 ةرصبلا ةلزتعم :باتك هئارآ يف ليصفتلل رظناو «(20 4 - 05 ص «رزلف  دلفيد ةنسوس قيقحت

 .(756 :ص) نوُيخلا ديشرل دادغبو

 (715 :ص) دادغيو ةرصبلا ةلزتعمو (141/7) نييمالسإلا تالاقم يف رمتعملا رشب لوق رظنا (؟)
 .اهدعب امو

 ليي
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 سيلو « ةنراقم ةردقب ٌبستكم يرّظَتلا ملعلا نأ ىلع ةلالّدلا ىلع باتكلا اذه

 . هانيب امك رظتلا نع دل وكمت

 .باوصلاب ملعأ وهو قيفوتلا هللابو

 هع بةزجإ جاتو تمم

١) 4 
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 بابلا ازره نم عبارلا لصفلا

 رظتلا هنم حصي ال نم نيبو هنيب قرفلاو رظانلا ةفص يف

007 

 «هحيحصت ىف رظنلل لخدم ال 2؟'هْئاَدَبلا وأ ساوحلاب كردأ ام لك

 هقاحلإ بجوي ام هيف ناك اذإ «ةرورضلاو ٌسحلا نع باغ ام رظتلاب كردي امنإو

 .ةرورض وأ ٌسح هيلع لدي امب

 [تايلقعلا يفر ظانلا طرش]

 :رظانلل ار بجي ام لوأف «ةمدقملا هذه تحص اذإو

 هب ترتاوت امو «ةيهيدبلا تارورضلاو ةيّسحلا تارورضلاب املاع هنوك

 وأ «سوسحم ىلإ بئاغلا در هْنِكْمُي مل «كلذ هل لصحي مل ْنِإ هنإف «رابخألا
 و

 هذهب ملعلا لوصح نع ينغُي ائيش لقعلا لامك سيلو ( ةهيدبلاب مولعم ىلإ

 .اهانركذ ىتلا تامدقملا

 ةهادبلاو ؛ ةهادب يف هّقِحل لوقت «هنم أجفي امو «ءيش لك لوأ ةغللا يف ةهادبلاو « ةهيدب عمج 00(

 .ءادتبا نهذلا يف اهلوصح دنع ةفرعملا هب فصتت يذلا ماتلا حوضولا يه :حالطصالا يف

 وه يهيدبلاو «ركفلا ببسب ال سفنلا يف ءادتبا ةلصاحلا ةفرعملا يه» :مهلوقب اهوفّرع دقو

 سدح نم رخآ ءيش ىلا جاتحا ءاراس يسكر زلط ىلع نعذلا يف ةلوصح تاقوك أل يذلا

 نأل اهب تيمس ءاّهنيَعي تايهيدبلا ّيِه :تايلوألاو «جتحي مل وأ ؛كلذ ريغ وأ ؛ةبرجت وأ

 طسوتب نوكي يذلا امأَو ءرخآ ءْيَش طسوتب ال ؛ الزأ اههريضرمب ةيضقلا لرتشتت قحلب و ذذلا

 يفسلفلا مجعملا (؟ 58 :ص) يوفكلل تايلكلا . الزأ لوكتتلا وه طْسوتملا كاَذَق رخآ ءْيَِش

 00١(. -1و9/1)

 لكل



 جيو رطل تم صال م نيو ني قلو رطل ةفص - اوي

 هب لالدتسالا ديري يذلا ءيشلا ىلع ليلدلا دوجوب املاع هنوك بجي مث

 . هيلع

 هقلعت هجو ملعي مل نإف «لولدملاب ليلدلا قلعت جو « كلذ دعب ملعي مث

 .هيلع هب لالدتسالا هنم حصي مل هب

 ْنَم ءزجعملا نآرقلاب لَو لوسرلا قدص ىلع لدتسي نأ حصي ال اذهلو
 رهظ ©'هنأ ملعي ملو «هّدوجو فرع ْنِم الو «مّلاعلا يف نآرقلا دوجو فرعي ال

 اوزّجعف « برعلا هب ىّدحت هنأ ملعي ملو «هيلع هروهظ فرع ْنم الو هدي ىلع

 .هبيذكت ىلع مهصرح عم «هلثمب هتضراعم نع

 «ةنسلا وأ نآرقلا نم هيف صن دوجو فرع نم الو «هيف ّصنلا دوجو فرعي

 ."'[هيف نائزجي] ةنسلاو نآرقلا نوك فرعي ملو

 فرعي ال نمم «ةلعب ام مكح يف لصأ ىلع عرف سايق حصي ال كلذكو

 .اهلصأ يف اهريثأت [/0] فرعي ملو «ةلعلا فرع نمم الو «ةّلعلا دوجو

 هّضاقتنا َّنإف هيف دجوي ام عيمج يف هليلدل ايرْجُم ّنوكي نأ بجي مث
 .هب لالدتسالا نم هعنمي « هيلع

 ٍلولذمب َمّلعلا هداقتعا عم «هل ٌحصي ال امل ادقتعم نوكي ال نأ بجي مث

 ؛ هليلد

 ةةريتلا نعني ىذا ةلرسولا اى 000

 .اهريدقت اذهو «لصألا يف ةحضاو ريغ 00(

 ١م١1



 5 هماكحأو هطورش ركذو ؛هماسقأو رطتلا دودح ا 9

 نم وأ «عونمملا فعض ىلع لدي دهاشلا يف كلذ نأل 220 هيعناصلا نيب

 مهسفنأ ىلع لالدتسالا اذه اودسفأ دق مهنأل « ")'هدارم نم اعونمم هنوك نكمي

 ملعلا عم ءابذكو املظ هنم ناكل هلعف ْول ام ىلع رداق ىلاعت هللا نإ :مهلوقب

 ءهجولا اذه ىلع هللا نم عقو ول كلذ ّنِإ لوقن ال :اولاق مث «هنع هانغو هحْبمب
 2 و 2

 نم فعض ىلع ًاليلد «دهاشلا يف هلثم ناك نإو ؛هتجاحو هفعض ىلع لدل

00) 

00 

 مره

 ها فلؤملا «ضفاورلا ةالغو ةيمامإلاو ةيماّركلا نم مهريغ ىلعو مهيلع ٌريجعتلا اذه لّصف
 كلذكو :«(77/ - ا/ه ةقرو) ىنسحلا هللا ءامسأ حرش طوطخملا هباتك يف «اديج اليصفت

 تاهيومت نع فشكلاو ناميإلا لوصأ نع نايبلا هباتك يف (جه4 4 5 ت) يئانمّسلا رفعج وبأ
 .(87 - الا/ ص) نايغطلا لهأ

 :هلوق دنع نآرقلا هيلإ راشأ دقو «هناحبس هللا ةينادحو ىلع مهتلدأ ىوقأ نم عنامتلا ليلد

 «[١1؟ :ءايبنألا] « َنْوُفِصَي اَنَع شما َيَر هنأ َنَحِبَم اكسل ُهَنَأ ال ُهَمِلإَء آمهيف نازل

 نينثا ملاعلا مناص نوكي نأ زوجي سيلو" :(45 :ص) ب ينالقابلا ديهمت يف امك هريرقتو

 دارم دض امهدحأ دجويو افلتخي نأ حصي نينثالا نأ كلذ ىلع ليلدلاو كلذ نم رثكأ الو

 دارم متي وأ امتي ال نأ بجوف امهيدارم داضتل اعيمج ناديري ام متي نأ لاحم هنأل امهنم ادحاو

 تامس نم زجعلاو زجعلا امهقحليف امهدارم متي ال وأ زجعلا هدارم متي مل نم قحليف امهدحأ

 ةحصل اطورش هيف رهاقلا دبع ذاتسألا دازو «"ازجاع نوكي نأ زوجي ال هلإلا ميدقلاو ثدحلا

 طوطخملا "تافصلاو ءامسألا ريسفت" باتك يف دحاولا هللا مسال هريسفت دنع هب لالدتسالا

 نم دحاو ريغ هللا نأب نيلئاقلا لك ىلع ليصفتلاب در بابلا اذه يف وه مث «(71+ ةقرو)

 نبا يضاقلل طسوتملا باتكلا :رظناو ؛ ثيلثتلا ةديقع باحصأ ةينارصنلاو ةيعئابطلاو ةيونثلا

 .(1725- 1١21١ :ص) يبرعلا

 ركذو "قرفلا نيب قرفلا" يف هر فلؤملا اهل ضرع هناحبس هللا نم ملظلا عوقو ةحص ةلأسم

 ىلع ىلاعت هللا ةردق ىف اوملكتو سلجم ىف اوعمتجا ةيردقلا ءامعز نم ةعبس ةصق كلذ يف

 .(6 :ص) .مهرئاسل مهنم دحاو لك ريفكت نع اوقرتفاو بذكلاو ملظلا
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 يور ركل هدم خصب ل نم نو هني قزفلو رطل ةفص و

 ىلع لدي امم نّيرداقلا نيب عنامتلا نإ .”"ةيوقفلا نم مهناوخإ مهل هلوقيف
 اليلد نكي مل ؛نيميدق نيرداق نم عقو ول هّلثمو ءامهفعض وأ امهدحأ فعض

 ىلع ةلالد مايق زوجي ال ميدقلا نأل ءامهدحأ فعض ىلع الو امهفعض ىلع

 نأل ؛هتجاح ىلع لدي ال هنم ملظلاو بذكلا عوقو نإ متمعز امك «هتجاح

 ىلع اليلد دهاشلا يف هلثم ناك نإو «هتجاح ىلع ةلالد مايق حصي ال ميدقلا

 .هنم عقو نم ةجاح

 ىلاعت هللا نأ ىلع ةمّكْحُملا لاعفألاب ةلزتعملا لالدتسا حصي ال كلذكو

 نم مكس لاوفأ عوقو منهتزاجالا هامل انأ كعلم اهقوقو لدنانإو «ولاغ

 وحنو امكحم ارعش هداشنإو مئانلا ةءارقك ءاهعوقو لاح يف «اهب ملاع ِرْيَ

 .(9كلذ

 نكي ملف ؛هلوصأ يف هليلد ىرجأ نمل «كلذب لالدتسالا حصي امنإو

 .هب لالدتسالا نم هعنمي ام اهيف

 وأ نيئيش ىلع الاد هليلد دجو اذإ ةلالدلاب لدتسُملا رظانلا طَْش نمو
 لالدتسالا نم َعنتماو « هيلولذم دحأ يف هب لدتسا نإ امأف « امهيف هبرجُي نأ رثكأ

 اولاقو «ناميدق نايلزأ ةملظلاو «رونلا نأ نومعزي ؛نييلزألا نينثالا باحصأ مه :ةيونثلا )١1(

 «ناكملاو ءزيحلاو «لعفلاو «عبطلاو ءرهوجلا يف امهفالتخاو «مدقلا يف ا
 ةينويقرملاو ةيناصيدلاو ةيكدزملاو ةيوناملا : :سسمخ قرف مهو حاورألاو «ادبألاو سانجألاو

 نونفلا تاحالطصا فاشك «مهيلع درلاب نوملكتملا ينع :ع يتلا قرفلا نم يهو . . ةينونيكلاو

 .(590- 1/7 لحنلاو للملاو )5141/١( مولعلاو

 زاوج نأ ىلع ؛ ةردقلا يفاني ال مهدنع مونلاف «اهيلع داق وهو الإ عئاتلا اهلعفي الهنا مهلرقل )20

 يف راكفألا راكبأ :رظناو ؛ ةيرعشألاو ةلزتعملا :ناقيرفلا هب لوقي « ةمكحم هنم َةليلق اهعوقو
 .("877/؟) يدمآلا نيدلا فيسل نيدلا لوصأ

 ليدل



 99 هماكحأو هطورش ركذو ؛هماسقأو رظتلا دودح نايب ا 6و

 .هسفن ىلع ليلدلل ٌدسفم هنإف ءرخآلا لولدملا ىف هب

 نأل «ةمّكْحُملا هلاعفأب ملاع هللا نأ ىلع ةلزتعملا لالدتسا حمصي مل اذهلو

 مل اذإف ءامّلع هل نأ ىلع تلد املاع اهلعاف نوك ىلع تلد امك تامكحُملا

 .املاع هنوك ىلع اهب مهلالدتسا حصي مل «يرابلا مّلع يف ةلالّدلا هذه اورْجُي

 ناك اذإ هلعاف ملع ىلع لدي امنإ مكحُملا لعفلا نأب مهراذتعا سيلو

 لعفلا نإ هلوقب ءاملاع يرابلا نوك عنم نم راذتعاك الإ هيلع ازئاج لهجلا

 ريغ كلذو «الهاج هنوك هيلع زاج اذإ «ملاع هلعاف نأ ىلع لدي امنإ مكحملا

 .")املاع هنوك ىلع اليلد هلعف نوك بجي ملف «ىلاعت هللا ىلع زئاج

 [تايعرشلا يفرظانلا طرش]

 «ةيلقعلا لوصألاب هملع دعب تايعرشلا ىف دهتجملا رظانلا طرش نمو
 و نأ

 « ضيرعتو ةيانكو حيرص باطخ نم ءامهب افراع «ةئسلاو باتكلاب اًملاع

 «هباشتمو مكحمو ءرّسفمو مهْبُمو « صاخو ٌماعو ع( لوق نحلو «مالك ىوحفو

 .ديعوو دعوو «ربخو يهنو رمأو « خوسنمو خسانو

 « ضيفتسم نمو ؛ يرورضلا ملعلا بجوي رتاوت نم «رابخألا قرطب افراعو

 وهف «"ملع" هل نأ ىلع لدي ملو «ملاع هنأ ىلع لد مكحملا لعفلا نأ مهلوق نم نأ كلذ )١(
 للملا (16/1) نييمالسإلا تالاقم :رظناو ةدارإب ال ديرمو «ةردقب ال رداقو «ملعب ال ملاع

 )44/١(. لحئلاو

 ( ءاهقفلا ةقيرط ىلع ةبترم اهركذ دقو «هقفلا لوصأ لئاسم نم يه طورشلا نم هركذيس ام لك (؟)

 ٠ يعرشلا (دهتجملا) رظانلا ةيصخش نيوكت هيلع فقوتملا اهنم يرورضلا ىلإ اهبنم

1/4 



م ٌحصي ال نم نيبو هنيب قرفلاو رظانلا ةفص ؟
 ْ رظتلا هن

 ءابستكُم هنع عقاولا ملعلا ناك نإو « مّلعلل ابجوم هنوك يف رتاوتلا ىرجم ٍراج وأ

 مكاحلا ىلع بجوت يتلا تاداهّسلاك « مّلِعلا نود لمعلا بجوي داحآ ربخ نمو

 .بذكلا اهيف نكمأ نإو ةلادعلا رهاظ ىلع « اهب مكحلا

 اهب زيميل «مهِحْرَجو ةاورلا ليدعت هوجوب املاع هثوك اهيف هطرش نمو
 .اهب ةجح ال يتلا ')[ةياورلا نيب]و ءاهب جاجتحالا حصي يتلا ةياورلا نيب

 هوجوبو « هبتارمو « سايقلا هوجوب افراع ّنوكي نأ اهيف رظانلا طرش نمو
 نيب حيجرتلا هوجوبو «ةضراعتملا رهاوظلاو [ب/0١٠] رابخألا نيب حيجرتلا

 .هيلع اهماحدزا دنع اهحجرأب ذخأيل «ضراعتلا دنع للعلاو ةسيقألا

 نيب زيميل «ةمألا فلس هيلع عمجأ امب افراع ّنوكي نأ اضيأ هطرش نمو

 عرف يف هداهتجا ىدأ نإف «هيف فالخلا غوسي ام نيبو «همكحب عطقي ام مكح

 . عامجإلا وأ صنلا ةقفاوم ىلإ عجرو هداهتجا ذبن « عامجإ وأ صن ةفلاخم ىلإ

 اهيلع سيقَيل , هقفلا يف ةروهشملا لئاسملا نم لّمْجب هّتفرعم هطرش نمو

 .ةروهشمب تسيل يتلا اهّرِداون

 اياصولاو "”روّدلاك هقفلا عورف نم «باسحلاب ةقلعتملا لئاسملا امأو
 هتفرعم هداهتجا طرش نمف «اهارجُم ىرج امو تاكرتلا ةيسقو هر دلاو يخلو

 .٠ سمط هلحم يفو ءاريدقت 000(

 :ناعون يهو .هيفن ىلإ هتابثإو «هداسفإ ىلإ اهيف لوقلا حيحصت رودي يتلا :يه رودلا لئاسم ()
 اهركذي ةظفل نم أشن ام :يناثلاو «عرشلا مكح نم هيف رودلا أشن ام :لوألاف « يظفلو « يمكح

 وبأ ذاتسألا اهيف درفأ دقو .اهوحنو قتعلاو اياصولا لئاسم يف رودلا عقي ام رثكأو . صخشلا

 هابشألا :رظناو ؛ باوبألا رئاس يف هنم عقو اميف اباتك درفأو «الفاح اباتك يدادغبلا روصنم

 ٠8٠١ :ص) يطويسلل رئاظنلاو
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 5-3 هماكحأو هطورش ركذو ؛هماسقأو رظظتلا دودح نايب باو ِ

 .اهارجم ىرج امو ةلباقملاو ربجلاو باسحلا نيناوقب

 روظنملا مكحب املاع نوكي ال نأ « تناك ةلأسم يأ يف رظانلا طرش نمو

 رخآ ليلد ّبلط ديري نأ الإ ءاهيلع هلالذتسال ةدئاف الف ءاهَمِلَع ْنِإف , ""اهيف

 لالدتساب هيلإ رخآ اقيرط بلط مث دلب ىلإ اقيرط فرع نمك نوكيف «اهيلع
 . هيلع

 ؛ عورفلاو لوصألا يف داهتجالا لهأ نم ناك طورشلا هذه عمجتسا نمف

 يتلا لوصألاب املاع نكي ملو ءاهطورش ىلع ةيلقعلا لوصألا فرع نمو

 لهأ نم ناك نإو ؛هقفلا لئاسم يف داهتجالا لهأ نم نكي مل «'"اهانركذ

 .باوصلل قفوملا هللاو ؛ تايلقعلا يف داهتجالا

 ؛ناعمتجي ال نادضلاو «توملاو ةلفغلاو مونلاك رَظَنلا دادضأ نم هنألو «لصاح ليصحت هنأل )١(

 .(1705/1) يدمآلا نيدلا فيسل نيدلا لوصأ يف راكفألا راكبأ :ليصفتلل رظني

 .هناظم يف ةنيبم يه امك هقفلا لوصأ ةلمج يهو «تايعرشلا يف يأ (؟)

 املك



 42 هيف رظتلا حصي نايب 96 و رظتلا حصي ام نايب ©

 بايلا ازرف نم سء ىلا لصفلا

 هيف تلا حصي ام نايب يف
2270 

 ءيشلا مكح ةفرعم بلط وه :يذلا ءرظّنلا نأ ,هللا مكقفو اوملعا

 ساوحلاب هتقيقح ملعت ال ام لك يف هلامعتسا حصي امنإ «هيلع لالدتسالاب

 هتفرعم ىلإ لّصوتُي امنإف ؛هوجولا هذه نم كردي ال ام لكو «لوقعلا هئادبو

 .ةلمجلا يف ةيلقعلا تامولعملا مكح اذهف «لالدتسالاو رظَتلاب

 نم ٌضنب «اهنم هتحصب ملعلا كردي ال ام لكف ةيعرشلا ماكحألا امأو

 يف اهيلع ةّمألا عامجإب وأ ءامهاوحف وأ « صن موهفم وأ «ةئنسلا وأ نآرقلا

 .سايقلاو رظَنلاب هداسف وأ هّتحص ملعي امنإف ؛مالسإلا ردص

 ناكمإلا قيرط ني امأف «هب ةداعلا نيو هللا ىرجأ امم اندنع كلذ عيمجو

 در سم يس مل

 نم مهئنمف ؛' ””ةهيدب وأ سح نع ةعقاولا مولعلا يف انباَحْضَأ فلتخاو

 نم مهنمو «لالدتسالاو رظَتلاِب هملعن نأ زئاجف « ةرورضلاب هانملع ام لك :لاق

 .0لالدتسالا ِةمّدقُم ةيهيدبلا مولعلا يف هزجي ملو « ةيسحلا مولعلا يف كلذ زاجأ

 يرعشألا تالاقم يف كّروُف نبا هلقن امك « ةبستكملا عاونألا رئاس يف يرعشألا مامإلا لصأ وهو )١(
 امولع خيل مدآ يف قلخ امك" ١9( :ص) نيدلا لوصأ باتك يف فلؤملا لاقو ١5(. :ص)

 ."باتك يف اهل هنم ةءارق الو اهيلع هنم لالدتسا ريغ نم ءامسألا اهب فرع ةيرورض

 ١9(. :ص) هتالاقم درجم يف هنع هلقن امك « ٌفالتخا كلذ يف هبهذم ىلعو « ليصفت يرعشأللو 6

 -ت((140/1) ةينغلا «(759 ص) نيدلا لوصأ رظناو « ةيردقلا نم هعابتأو ماظنلل افالخ كلذو ()

 3ا/ 1١



 ووو تكحذ طضرك هماستأو را دودح ناي باب عيب

 :ةيلقعلا هئادبلاب املع طِحُّي مل نّمم ؛ءيش ىلع لالدتسالا حصي الو

 يرو عّبِشو عوجو ةذلو ملأ نم هسفن نم دجي امبو «هسفنب ملاعلا مّلعك

 نوكي ال دحاولا ءيشلا نأبو «هضْعب نم ٌمظعأ لكلا نأب هملعكو «شطعو

 .ةدحاو ةلاح يف اتيم ايحو «ائَدْحُم اميدق

 اءزج ناك نإ هنأ ىلعو «ٌبستكم رّظنلا نأ ىلع ءانباَحْصَأ عمجأ دقو

 ةردقلا عم «ٌدعب هيف روظنملاب ٌملع ثدحو ؛هيلع ةدحاو ٌةردق هتبحص ءادحاو

 ريثأتو "”ظح هلو «ةردقب ٌبستكم اهنم ءزج ّلكف «ةءازجأ َّظَنلا ناك نإو هيلع

 ءرظتلا ءازجأ رظانلا يفوتسي نأ ىلإ هنع كش يفنو رم داما تودع

 رَظنلا ءازجأ نم ءزج رخآ دنع ملعلا ثدحي اهرخآ يف ؛ هَبُّسلاو كوكشلا لوزتف

 .©")ةداعلا قيرط نم اضيأ اذهو «هيلع ةردقلا عم

 نم اًيرورض ارظن «لقاعلا بْلق يف هللا ثدْحُي نأ ءرودقملا يف زئاجو

 لصأ نم نأل « ةرورض هيف روظنملاب املع هدعب هيف ثدحُيو «هيلع هل ةردق ريغ

 : ةرورض انيف ىلاعت هللا هقلخي نأ زئاجف «هانبستكا لعف [1/010] لك نأ ّقَحلا لْهَأ

 .هل نيبِسّتكُم ٌريغ ؛هيلإ نيّرطْضم نوكن ىتح
 رظّنلا طورش يف «هيف رظَنلا حصي ام نايب يف ؛ةيفاك ةلمج هذهو

 لدجلا لوصف يف يتأيسف «هعم رظَنلا حصي د نم ةفص يف مالكلا امأف « هفاصوأو

 . لج زع هللا ءاش نإ اذه دعب

 )80/١(. يدمآلا نيدلا فيسل نيدلا لوصأ يف راكفألا راكبأ «قيرف لك ةلدأ عم ليصفتلل رظنيو 2

 .لصألا يف ةحضاو ريغ يهو ءاريدقت )١(

 اهنإ مهلوق يف ةلزتعملل افالخ «بّبسملاب ببسلا ةقالع يف ةيراجلا ةداعلا قيرط ىلع يأ (0)

 .ىتاذلا باجيإلاب ريثأت ةقالع
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 5 هبوجو ةهجو رظتلا بوجو نايب - 96 ١

 بايلا ازه نم سرارلا لصفلا

 هبوجو ةَهَجو رظتلا بوجو نايب يف

00 
 « ةيئمّسلا نم ملع ىلإ يضفي ال هنأ معز نمف «رظّنلا بوجو يف اوفلتخا

 . هلطبأ ءرظتلا ةافن رئاسو

 ,©9ةمامثو 2")ظحاجلاك «ةيرورض اهلك فراعملا نأب نولئاقلا معزو

 نم الو «لقعلا ةهج نم ال بجاوب سيل رّظّنلا نأ «"””ضفاورلا نم ةفئاطو

 «هفرع امب رارقإلا همزل ةرورضلاب هلّسر فرعو هللا فرع نم نكل « عْمّسلا ةهج

 نكي مل «ةروُرَّملاب هّبر فرعي مل نمو «هيلإ ىلاعت هللا هاعد ام ىلإ ةباجإلاو

 مل ام" :باتك نمض نماضلا متاح .د هل رشن دقو ءانلصي مل اهرثكأ لئاسرلا ضعب اهيف هل )١(
 مالعإلاو ةفاقثلا ةرازو تاروشنم ”ةفرعملا يف تاباوجلاو لئاسملا :ظحاجلا ثارت نم رشني

 قرفلا يف فنصملا لاقو ؛باتكلا ةبطخ ىلع اقيلعت مدقت ام رظناو « ١191/4 ةنس « ةيقارعلا
 فراعملا نا هلوق نم هب هراختفا عم هتالاقم ىف هنع َىبعكلا هاكح" ١1١(: :ص) قرفلا نيب

 :ينييارفسإلا رفظملا وبأ لاقو ؛ "مهل رايتخاب تسيلو «دابعلل لعف كلذ عم ىهو ؛ عابط اهلك
 نم سوفن يف ررقي نأ دارأ «ءاعنشلا ةعدبلا هذه ديهمتل ناويحلا عئابط باتك فنص امنإو"

 هعمج امنإ هنأ نظيو اهيف ةلذتبملا هظافلأ نسحب رتغيف هنيع يف اهنيزيو «ةعدبلا هذه هعلاطي
 دقتعاو هب سنأتساو هفلأ اذإ ىتح هتعدبل ديهمتلا هب دصق امذإ هنأ ملعي الو ملعلا نم عون رشنل

 نيكلاهلا قرفلا نع ةيجانلا ةقرفلا زييمتو نيدلا يف ريصبتلا "هنيد نع هب خلسنا هاضتقم
 8١(. :ص)

 0٠. ؛ص «(هتمجرت تمدقت (؟١)

 )0/1١(. نييمالسإلا تالاقم قرف ينامث مهو :ثقِر يرعشألا نسحلا وبأ لاق ()
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 0 2 هماكحأو هطورش ركذو ؛هماسقأو رظطَتلا دودح نايب باب

 .2)وهب رابتعالاو ةرخّسلل قولخملاك ناك امنإو ءافلكم

 اوفرعي مل نيذلا ةرفكلا نأ معز نم مهنمف « مهنيب اميف ءالؤه فلتخاو

 معز نم مهنمو « ظحاجلاو ةمامث لاق هبو «ابارت ةرخآلا يف نوريصي ىلاعت هللا

 لبق تام اذإ لفطلا ىلع هب لضفتي امك ميعنلاب مهيلع لضفتي ىلاعت هللا نأ

 وأ هدحج مث ةرورض هفرع نم قسفلا وأ رفكلا ىلع بذعي امنإو ؛هلقع لامك

 .هتفرعم لعب قسف

 :رظّنلا لهأ نم نوققحملا لاقو

 ؛ اياقع هعرذ قكتشتي ابوضو ؛ فلكتلا لع نانحلاو لآل دعسالاو:رطتلا نإ

 :هبوجو قيرط يف ءالؤه فلتخاو

 عقي هبو «ٌلقعلا هبوجوب ملعلا قيرط نأ ةّيردّقلاو ")ةمهاربلا تمعزف
 اندّبعتي نأ زوجي ال اولاقو «ٌراضملاو حلاصملاو «حيبقلاو نسحلا نيب زييمتلا

 نم ةدابع لكل نأ الولو ءاهل لوقعلا ءانب فالخ ىلع ةعيرشب ىلاعت هللا

 نأ هلل غاس امل ءاهب ٌرمألا هلجألو هب نسحي اهجو لقعلا يف ةيعرشلا تادابعلا

 هذه عابتا يف نأل « داهج الو كسن الو ةالص الو موصب هقلخ نم ادحأ رمأي

 )1١( لحنلاو للملاو (74 :ص) ينييارفسإلل نيدلا يف ريصبتلا )7١/١(.

 يفن مهل دهم « مهارب هل لاقي مهنم لجر ىلإ اوبستنا امنإو « ةينيدلا دنهلا قرف ىدحإ ةمهاربلا )١(
 يف راكفألا راكبأ «177 :ص ديهمتلا :رظناو «مهبتك يف نوملكتملا اهلطبأ ةلدأب تاوبنلا

 مهرابخأ رظناو .(و./) لحئنلاو للملا .(؟ى/:) يدمآلا نيدلا فيسل نيدلا لوصأ

 نم دنهلل ام قيقحتو (اهدعب امو 7 :ص) يزيدرجلل رابخألا نيز يف ةيدبعتلا مهسوقطو

 ءدبلا باتك يف اهرظنا فانصأ ةثالث مهو 4١7(« :ص) ةلوذرم وأ لقعلا يف ةلوبقم ةلوقم

 .(9/ 8 ص) خيراتلاو

 ل
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 لقعلاو «ةلجاعلا ةذلل اكرتو «لاحلا يف اهلعاف ىلع الجاع اررض تادابعلا

 هيهنو ءاهب هللا رمأ عابتا نع ىهنيو «هب عافتنالا حصي امب عافتنالا َكْرَت حّبقي

 امو ءتاَذَّللا نم هانكرت ام ىلع ٌديزي اضوع اهيلع انل نمضي مل نإ ءاهنع
 .مالآلا نم هانيساق

 الإ «هيلع هماعنإ ةرثك عم ؛هدبعي نأ دحأ ىلع قحتسي ال هللا نإ :اولاقو

 اومعز اذهلو «هب اودّبعت اميف '')[..0] ىلع يفوي ءامئاد اباوث هل نمضي نأب

 قحتسي ال «ىلاعت هللا ىلع بجاو ناويحلا رئاسو سانلا يف « تاذللا لعف نأ

 الإ ءهنع هتّذل عفريو «مهنم ادحأ ملؤي نأ هل نكي مل ٌتيح نم هيلع ركشلا

 بجو ضوعلا لعفي مل ىتمو «ملألا كلذ ىلع يفوُي اًضوِع هل نمضي نأب
 .ةلاحم ال ةذللا ٌلعف هيلع

 تايعُْمَّسلاو تايلقعلا يف رظَتلا بوجوب ملعلا قيرط نإ :ٌّقحلا ُلْهَأ لاقو

 دوجو ُبوجوو ؛ هوك ّحصي ام ٌةحص لقعلاب ٌملعي امنإو «لقعلا نود ٌعمّسلا
 دورو حصي ام ٌةحصو «هئوك ليحتسي ام نوك ةلاحتساو «هدوجو ٌبجي ام

 هوركمو حابمو روظحمو بجاو نم عرشلا هب درو ام لكف ءازاوج هب عرشلا

 هب درو يذلا هجولا ىلع هب عرشلا دورو ٌزاوج لقعلا يف ناك دقف « نوئسمو

 ملو «همرح ام باجيإو هبجوأ ام ميرحتب عرشلا دورو زاوج اضيأ هيف ناكو
 . عرشلا دورو لبق لعف ميرحت ىلع الو لعف بوجو ىلع ةلالد هيف نكت

 لدتساو «هيلع عرشلا دورو لبق لقاعلا قلخ انمهوت ول :اضيأ اولاقو

 ولو ءاباوث كلذب قحتسي مل «اهيلإ لّصوو ىلاعت هللا ةفرعم ىلع « لقاعلا كلذ

 .ةملك رادقمب لصألاب سمط )1١(
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 هللا هبذع ولو «باقعلل اقحتسم كلذ ىلع نكي مل « [ب/:1] هب رّمكف هبر دحّج
 اباقع كلذ نكي ملو «هنم الدعو اباوصو ًةمكح كلذ ناك ءادبأ رانلا يف ىلاعت

 «باقعلا مهنم ٌقحتسي بنذ ىلع ال ءايندلا يف لافطألا ماليإك ناك امّنِإو هل

 ةطساوب وأ اباطخ « ٌئهنلاو ٌرمألا هناحبس هللا نم هيلع درو نم الإ هقحتسي الو

 .هاصع مث «هيلإ لوسر

 تا ا لاق هبو «©"0يرَعْشَألا نسحلا يبأ انخيش لوق اذه

 مل نم لكد ٠ ,()روث وبأو قاحسإو 0 يروثلاو يعازوألاو ّيعِفاَشلاَو

 نب رشبو '"”ورمع نب رارض اضيأ لاق هبو ؛«'؟”يأرلا باحصأ نم "'لرْعَمَت
 . 07 ثايغ

 )١( ص) كروف نبال يرعشألا تالاقم درجم رظنا 77 12١( :ص) فلؤملل نيدلا لوصأو ؛ 1١(.

 ثيدحلا ءاهقف :نيفنص مهفنصيو «ثيدحلا باحصأ :بقل ىرخأ عضاوم يف مهيلع قلطيو (؟)

 ثراحلا :مهنم ركذيو ثيدحلا لهأ اوملكتم :يناثلا فنصلاو «نتملا يف نوروكذملا مهنمو

 رظناو « يرعشألا نسحلا ابأو بالك نب ديعس نب هللا دبعو يسنالقلا سابعلا ابأو يبساحملا

 . (”*5 :ص) فلؤملل نيدلا لوصأ :اضيأ

 .ايلزتعم نكي مل يأ ()
 باحصأ لوصأك مالكلا يف ةفينح يبأ لصأو" :77 :ص نيدلا لوصأ يف فلؤملا لاق (:؛)

 نأب هلوق :ةيناثلاو «ةفرعم رارقإ هنإ ناميإلا يف لاق هنأ :امهادحإ «نيتلأسم يف الإ ثيدحلا

 ."وه الإ اهفرعي ال ةيئام هلل

 لصاو مايأ يف ورمع نب رارض رهظ دقو ؛هيلإ تبسن ىتلا ةّيرارضلا خيش :ورمع نب رارض (5)
 ىلع درلا يف اباتك رمتعملا نب رشب عضو دقو بهذملا اذه أشن هنعو ءاربجم راص مث ءاطع نب

 .(156 :ص) لحنلاو للملا رظناف :ملعلا يف هيأر نع امأ « 7١7 ص قرفلا نيب قرفلا .رارض

 ؛باطخلا نب ديز ىلوم «ّيودعلا ّيسيِرَملا نمحرلا دبع وبأ «ةميرك يبأ نب ثايِغ نب رشي (1)
 مالكلا يف رظنو «هقفلا يف عربو «فسوي يبأ نع ذخأ «يأرلا باحصأ نايعأ نم ناك

 -مامر دقو « ةّيِمْهَجْلا سأر ناكو ؛هيلإ اعدو هيلع ٌرظانو نآرقلا قّلخب لوقلا دّرجو « ةفسلفلاو

١4 
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 [عمسلا هبوجو قيرط نأورظَنلا بوجو ىلع ليلدلا]

 :©)رظَتلا بوجو ىلع ليلدلا مث

 « ال9 لسرلا رئاس نيدو « ل هللا لوسر نيد نم « ةرورض انملع دق انأ

 نع َيهّتلاو ءاهعورفو نايدألا لوصأ يف هب لوقلاو «قحلا داقتعاب سانلا ّرمأ

 .هب لوقلاو لطابلا داقتعا

 اهعناص ديحوتو « ماسجألا ثودحب ّملعلا نأ « كلذ لبق نم انملع دقو

 الو «تارورضلاب الو «ٌساوحلاب كّردُي امم سيل « ا: هئايبنأ قدصو هتافصو
 كلذب عصف «لالدتسالاو رظَتلا ٌريغ هوجولا هذه دعب قبي ملو «ديلقتلاو ّنظلاب

 .2")هب الإ عرشلا هبجوأ ام ةفرعم ىلإ لّصوتي ال يذلا ءرظنلا ٌُبوجو

 ثداوحلا ماكحأ يف ثحبلاو رّظَنلا ىلع «ةباحصلا عامجإ هيلع لديو
 ضار وأ اهماكحأ ىلع لدتسم ٌرظان الإ مهيف نكي ملو « صن اهيف نكي مل يتلا

 رظنلاو داهتجالا لصح ىتمو ؛هنع هضارعإو داهتجالا كرات ىلع اركنم « كلذب
 امك هنع ٌعيهنم أطخلاو «أطخ هكرت راص «هيلع ةباحصلا عامجإ ةلالدب اباوص

 ةجحلا يذ يف تام هنأ لقنو «هخيرات يف مهلاوقأ بيطخلا قاس «ةّمئألا نم دحاو ريغ رْفكلاب -

 مالسإلا خيرات ؛ءاجرإلاب ةلئاقلا (ةيسيرملا) ةفئاطلا خيش وهو (جه ؟8١ ت) ةنس

 41/١. نايعألا تايفو )١8/0(«

 نقرو.؛ ةياقكلا لع اهبوسو صحو ةافتستا امو 48/1 ةينملاو + 89ج 4 نه نيدلا لوضا 602(

 «لالدتسالا بوجوب :لئاقو «ديلقتلا درجمب لئاق نيب «نايعألا ىلع بوجولا يف فالخلا

 1417/١-*147. داشرإلا ىلع حّرتقملا حرش :عجار .دحاو ليلدب ءافتكالاب :لئاقو

 - 710/١ بيرقتلا يف ينالقابلا دنع وهو ءرّظَتلا بوجو ىلع ةرعاشألا دنع ةلدإألا لوأ اذه (؟)

 .17 م :داشرإلا يف اعامجإ هريغو ينيوجلا هاّمسو «1
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 .هب ٌرومأم باوصلا نأ

 , "”لقعلا نود "'عْمّسلا وه امنإ رظنلا بوجو قيرط نأ ىلع ةلالّدلا امأو
 رظنلا بوجو هجو فيك :القع كلذ بوجو ىعدي نمل انلق ثيح نمف

 ةيفيك يفو ءاهتفص يف اوفلتخا مث « "”رطاوخلا ىلع باوجلاب اولاحأف

 :اهيلع بوجولا قيلعت

 :امهدحأ ؛ نيرطاخ نم ولخي ال لقاع لك بلق نأ :ةمهاربلا تمعزف

 ةفرعملا بوجو نم «هيلع لقعلا هبجوأ ام ىلإ هب هوعدي «هناحبس هللا لبق نم
 هلئالد يف رّظَنلا ىلع هيعاود كّرحيو «همعن ىلع هركش بوجوو « هناحبس هللاب
 .همالعأو

 رطاخلا ةعاط نع هب ناطيشلا هفرصي « ناطيشلا لّبق نم :ىناثلا رطاخلاو

 ءالجاع ةحارلاو ةذللا هيف ام لامعتسا ىلإ هوعديو ؛ قو هّبر لبق نم يذلا

 لوسرلا ةزجعم يف رظَنلا ىلإ ٌوعدملل نأ" :هدافم «ةرعاشألا ىلع ةلزتعملل روهشم مازلإ انه )١(

 وأ ءرظنأ مل ام رظّنلا بوجو فرعأ الو «ّيلع رظَنلا بوجو فرعأ مل ام رظنأ ال :لوقي نأ

 فاقيإ لآف «كقدص رهظ الو «كعرش ٌدعب ررقتي ملو «رّرقتم عرشب الإ بجاو ال لرقي

 410 - 95 :ص داعسإلا :يف اهدرو ةهبشلا هذه رظنا "عرشلا يفن ىلإ عرشلا ىلع بوجولا

 .امهريغو 1١8-١١5 :ص طسوتملا باتكلاو

 باتكلا :عجارو ءرداصملا نم مدقت اميف اهرظنأ «كلذ ىلع ةلدأ ةدع ةرعاشألا ةداسلل (؟)

 .اهدعب امو 106/١ يدمآلل راكفألا راكبأ ١١18 - 1١4« :ص يبرعلا نبا يضاقلل طسوتملا

 نم نوكي نأ امإ هنأل «لقعلاب ٌبجاو رظتلا نإ مهلوق يف رودلاب مهل مازلإلا نم مهنم ارارف (7)
 بوجو فرعأ ىتح رظنأ ال :فلكملا لوقيف « تايرظَتلا نم امإو ؛لاحم وهو تايرورضلا
 .91/- 41 :ص ةزيزب نبال داعسإلا :رظناو ؛ رظتلا
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 هبجوت اميف «نيفلكملا ىلع هللا حَجُح اهنإ اولاقو ءاضارتفا رطاوخلا اوتبثأو

 .اهتابّجوُم ىلع ةيلقعلا ةلدألاب لالدتسالا نم مهيلع لوقعلا

 ىلإ يعادلا رطاخلا ءاقلإ نم ؛ناطيشلا ىلاعت هللا نّكم امنإ اولاقو
 هدرفأ ولو «نيرطاخلا دحأل رابتخالا هنم حصيل لقاعلا بلق يف ؛ةيصعملا

 مل اذإ «هيلإ هوعدي ام ىلإ أَجِلُم راصل «لالدتسالاو رظَتلا ىلإ يعادلا رطاخلاب

 لوق هجو اذهف ؛«ءاجلإلا عم فيلكت الو ءهدِض ىلإ هوعدي ام «هتلباقم يف نكي
 .لوقعلا ةهج نم بجاولا ةفرعم يف ةمهاربلا

 اهنأ ريغ « "”رطاوخلا ءاعد يف ًةمهاربلا ةيونثلا نم 2'!ةيوناملا تدعاسو

 امك «نطابلا يف سْفنلا بطاخت اهنأو «ءايحأ ٌماسجأ رطاوخلا نأ تمعز
 رطاخخو «رونلا لبق نم ءرظَنلا رطاخ نأ اومعزو «رهاظلا يف ُنْسلألا اهبطاخت

 فرعي نيرطاخلا ضراعت دنع :اولاقو ءاهسج نمو «ةملظلا نم ةيصعملا

 .جازملا ملاع نع صالخلا بابسأ نم هّلعف همزلي ام ناسنإلا
 ءاعدو «رطاوخلاب لوقلا ىلع ًةمهاربلاو ًةيوناملا "”ةلزتعملا تدعاس دقو

 (0[ثيح نم] لسُرلا عئارش يف مهوفلاخو «لالدتسالاو رظّنلا ىلإ اهضعب

 ريشدرأ نب روباس نمز رهظ يذلا «ميكحلا كتاف نب ينام عابتأ ةيونثلا نم ةقرف :ةيوناملا )١(

 ةيسوجملا نم هقفل انيد ثدحأ ءروباس نب زمره نب مارهب هلتق .(يداليم ثلاثلا نرقلا)

 هلو «نايلزأ امهو .ةملظلاو رونلا :نيميدق نيلصأ نم نّوكم ملاعلا نأب لاق « ةينارصنلاو

 )07١14/17(. يفسلفلا مجعملا «(59/5) لحنلاو للملا :رظنا .ىرخأ ليطابأ

 .لالدتسالاو رظتلا ىلإ يأ (؟)

 «هريغ نود مالك رطاخلا نأ يف لصف :ناونعب الصف «ةلأسملا كلتل رابجلا دبع يضاقلا دقع (1)

 )801/١7(. ينغملا هباتك نم

 .ملعأ هللاو [ثيح نم] :اهريدقتو «ةملك رادقمب سمط (:)
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 ()[لوقعلا] يف امولعم هُحْبَق ناك امم ريثك ةحابإب اودرو دق لسرلا نإ [1/1؟]

 عرشلا يف نسح امنإ كلذ نإ :اولاقو ءاهمالبإو مئاهبلا حبذك «مهدورو لبق

 سيل نمل مالآلا كلت تثدح ىتم ءاهيلع ٍةلوذبم ضاوغأل «لسرلا دورو دعب

 حبذ ةحابإب لسرلا دورو الول» :لاق هنإف '"يِئاّبْجلا نب مشاه ابأ الإ «بنذ هل
 و ع

 زاوج ىلع ليلد لقعلا يف نكي مل «لاوحالا ضعب يف اهريخستو ؛« مئاهبلا

 .")(ضوعلا نامض طرشب كلذ نسح

 :مهدنع فيلكتلا بابسأ يه يتلا رطاوخلا ةيفيك يف ةلزتعملا تفلتخا مث

 ريغ «ةيوّناملا تلاق امك «ةسوسحم ماسجأ رطاوخلا نأ :2!)ماظّنلا معزف

 لعف نم امهالك رشلاو ريخلا ئرطاخ نإ :لاقو «ءايحأب تسيل اهنإ لاق هنا

 رطاخ هبلق يف قلخي امك «ناسنإلا بلق يف ةيصعملا رطاخ قلخي هللا نأو «هللا

 ةيصعملا رطاخب هوعديو ؛اهلعفيل ةعاطلا ىلإ ةعاطلا رطاخب هوعديو « ةعاطلا

 هرايتخاو « نيرطاخلا نيب نم هرايتخا حصيل نكلو ءاهلعفيل ال ةيصعملا ىلإ
 .ةيصعملا رطاخ ةباجإ هدنع حبق دق هنا عم ؛امهدحأل

 :ناَصّرع نيرطاخلا نأ :'*”ليذه وبأ معزو

 .رهاظ فيحصت وهو «لوبقلا :لصألا يف (1)
 .17 :ص (هتمجرت تمدقت (0)

 ٠.44 :ص نيدلا لوصأ (*)

 0١. :ص «هتمجرت تمدقت (:4)

 تاقبط نم ةسداسلا ةقبطلا نم دعي «(جه 777 )١74 فالعلا ليذهلا نب دمحم ليذهلا وبأ (0)

 لاق « ةيليذهلا ةقرفلا سيئر « ليوطلا دلاخ نب نامثع نع مالكلا ذخأ «ةفئاطلا مدقمو « ةلزتعملا

 «لازتعالا ىف هباحصأ نم ةمألا قرف رئاس اهيف هرفكت «ىرتت هحئاضفو" :يدادغبلا ذاتسألا

 -هريفكت ىفو « ليذهلا ىبأ حئاضف هيف ريبك باتك ةلزتعملا نم رادرملاب فورعمللو « مهريغ نمو
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 هب ههبنيو «هتعاط ىلإ هوعديل «لقاعلا بلق ىلع هللا هدروي :امهدحأ

 هيلع لالدتسالا ىلإ هيعاود هب كرحبو ( هتف رعم نم هلقع ىف هبجوأ ام ىلع

 .هكرت يف باقعلا نم هفيوختو هيف هبيغرتب

 ةباجإ نع هدصيل «لقاعلا بلق ىلع ناطيشلا هدروي :ىناثلا رطاخلاو

 ضارعإلاو تاذللاب لاغتشالا ىلإ هب هوعديو ىلاعت هللا لبق نم يعادلا رطاخلا

 :لاقو « نايصعلاو رفكلا ىلإ ةيعادلا هبشلا لوبق ىلإ وأ «لالدتسالاو رَّظَتلا نع

 اهقشنتسا اذإ هيف حيرلا لخدي امك ناسنإلا قورُخ يف لخدي ناطيشلا نإ
 . هئاضعأ ضعب ىف ةدملا مدلا رواجي امك ناسنإلا بلق رواجيو «هرخانمب

 ناطيشلا نأ معز هنا ريغ «ةلمجلا هذه يف لْيَدّهلا ابأ َيِئاّبْجلا قفاوو

 سمهيف «بلقلا راوج يف عْمَّسلا عضوم ىلإ ناسنإلا نذأ قرخ يف لخدي
 لتق يذلا لوقلا اذه نإ لاق نإ «ملظو رفك نم هيلإ وعدي امب كلانه

 ءيش وه امنإو «لوقب سيل ىلاعت هللا لبق نم يذلا رطاخلاو « لوق ناطيشلا

 وهو «ٌلوق هناحبس هللا لَبِق نم يذلا رطاخلا نإ :مشاه وبأ هنبا لاقو
 كلذ ىقلي اكلم لسري وأ لقاعلا بلق ىف هللا هيقلي « فحم هنا ريغ « لوقعم رمأ

 «قولخملا ىف ليذهلا ىبأ ىلع درلا ىف باتك اضيا ىئابجللو ؛هتالالض نم هب درفنا امب 0 -

 ىبأ خيبوت هامس باتك ةلزتعملا ءامعز ىف روهشملا وهو اضيأ برح نب رفعجلو « هيف هرفكيو
 :بتكلا نم هل «ةيرهدلا لوق ىلا رجي هلوق نا هيف ركذو « ليذهلا ىبأ ريفكت ىلا راشأو « ليذهلا

 وهو «نايدألا لهأ ىلع درلا باتك «دوهيلا ىلع باتك «سوجملا ىلع باتك «ةمامإلا باتك

 لحنلاو للملا 23١5« :ص) قرفلا نيب قرفلا :رظني «مالكلا يف ةفسلفلا جمدا نم لوأ

 نبا «مهتاقبطو ةلزتعملا ركذ بابو .(58- 786 ص) «ميدنلا نبال تسرهفلا (4/1)

 .اهدعب امو « : ٠ ص « ىضترملا

 /ا١
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 0 ا شا ا ا ناس يدش 02

 .لالدتسالاو رّظَتلا ىلإ هب هوعديف «هبلق ىف

 ءرطاوخلا ىلع مهّدنع ةيلقعلا تابجاولا اوقلع نيذلا ةبوجأ نايب اذهف

 هبوجو نكي مل اذإ «مهيلع رظنلا بوجوب مهملع ةيفيك نع « مهل انلاؤس نع
 . عْمَسلا قيرط نم

 [القعرظنلا بوجوب نيلئاقلا ىلع َدرلا]

 له ؛لالدتسالاو رظّنلا بجوي لقعلا نإ مكلوق نع انوربخأ :مهل انلقف

 رمأي هنأ ءهب نوديرت وأ ءاهلولعم ةلعلا باجيإك هبجوت اهنأ كلذب نوديرت
 ؟رظنلا بوجو يف طرش لقعلا نأ هب نوديرت وأ «كلذب

 رظَتلا لوصح اذه نم بجو اهلولعم ةلعلا باجيإك اباجيإ هب متدرأ ناف
 .٠ سوسحملا فاالخ اذهو هلقع لمك نم لك نم «لالدتسالاو

 ضرعلاو «ضّرع لقعلا نأل «لاحم اذهف «لعافلا ىنعم هب متدرأ ناو

 .العاف نوكي ال

 ال اذهف «لقاعلا ىلع رظّنلا بوجو هّجوت يف طرش لقعلا نأ متدرأ نإو

 ةلالدلا نأ ريغ « )[اغلاب] القاع هوك ءهطرش نم فلكُملا نإ لوقن لب هركدن

 .هب عرشلا دورو « هيلع فيلكتلا هجوت ىلع

 صلاخ وهأ [ب/١] نيرطاخلا نم دحاو لك نع انوربخأ :ةيوناملل انلقو

 . لصألا يف ةحضاو ريغ يهو ءاريدقت 00
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 ؛ ةملظو رون نم جزتمم امهنم دحاو لك نأ اومعز نإف

 اعد ملو ؟اضحم اًريخ وه سيلو هدحو ريخلا ىلإ امهدحأ اعد َمِلف :ليق

 ؟اضحم ارش وه سيلو هدحو رشلا ىلإ رخآلا رطاخلا

 ريخلا رطاخ نأ روكا صلاخ امهنم لك :اولاق نإو

 ةملظلا نم صلاخ رشلا رطاخو رونلا نم صلاخ

 نم صلاخ ٌدهوج جازملا ملاع يف سيل مكلوق ضقني اذه :مهل ليق
 نأ تمعز مكدم ةليلق ةمذرش ىوس «ةملظلا نم صلاخ رهوج الو «رونلا

 صلاخلا رهوجلا ناو سيلا جازملا ملاع يف رونلا نم صلاخلا رهوجلا

 «نسمشلا ءازجأ نم رطاوخلا تسيلو «َناَحّدلا جازملا ملاع يف ةملظلا نم

 .جازملا ملاع يف جازملا نم مكدنع ٌتملس فيكف «ناخدلا ءازجأ نم الو

 «ةيصعملا رطاخب ةيصعملا ىلإ ايعاد كدنع هللا ناك اذإ :ماظنلل انلقو

 ةعاطلا ىلإ ةعاطلا رطاخب اعد امل هنأ امك «ةيصعملاب رمأ دق ٌنوكي نأ كمزل

 .اهب ارمآ ناك

 ءاهدري ملو ةيصعملا ىلإ ةيصعملا رطاخب اعد ىلاعت هللا نأ تمعز اذإو

 سيلو «ديري ال امب رمأي دق هناحبس هللا نإ :مهلوق ةنسلا لهأ ىلع تركنأ ملف

 نيرطاخ لقاعلا بلق ىلع ىلاعت هللا دروي نأ زاج اذإ اضيأ :هل انلقو

 ءاهلعفيل ال هتيصعم ىلإ رخآلاب هوعديو ءاهلعفيل هتعاط ىلإ امهدحأب هوعدي

 نيلوسرب هللا ثعبي نأ زوجي ال َمِلف ءامهدحأل امهنيب رايتخالا هل متيل نكلو

 ل
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 ىلإ رخآلا ناسل ىلع هوعديو «اهلعفيل هتعاط ىلإ امهدحأ ناسل ىلع هوعدي

 زاجأ نإف: اههدحأ ةعياتملا»ء امهنيي رابخالا هل ميل نكلو ءاهلغتيل آل هيطعم

 لك ةوبن يف كشلا كلذ هثروأو «نيباذكلا ىلع ةزجعملا راهظإ | زاجأ كلذ

 . نيرطاخلا ىف هلالتعا ضّقن هابأ ناو « ّئبن

 رطاخل يقلملا ناطيشلا نع انوربخأ :يئابجلاو 27لْيَذُهلا يبأل انلقو

 ؟ كلكم ريغ مآ تلكم وه لقت" :لقاعلا بلق يف ةيصعملا

 متمكحو هومتنعلو هومتممذ ملف مهل ليق ؛ فلكم ريغ هنا اومعز نإف

 لبق لقاعلا نوك متزجأ الهف «فلكم ريغ ٌنوكي نأ زاج نإو ؟باقعلاب هل

 ؟فلكم ريغ هب عرشلا دورو

 دحأ « نيرطاخب افلكم ّنوكي نأ مكمزلي :ليق ؛ فلكم هنا اولاق ناو
 مالكلا ناكو « امهنيب هرايتخا متيل « هاوس ٍناطيش لبق نم :يناثلاو « قو هللا لبق نم

 كلذ لّسلستي ىتح «لوألا فيلكت يف مالكلاك « يناثلا ناطيشلا فيلكت ىف

 . ةلاحتسالا يف هلثم هيلا يّدؤي امف «لاحم كلذو « ةياهن الب َنيطايش دوجو ىلإ

 ةفرعملاو رظنلل بجوملا ببسلا نأ ىلع ائقفاو دقف « يْئاّبُجلا نبا امأو

 ؛هيلإ ىلاعت هللا هلسري كلم لبق نم وأ « كيو هللا لّبِق نم عومسم لوق وه رمأ

 وه معزو «هقدص ىلع ةلادلا ةددتسملاب ديؤم لج :لوقلا كلذ نإ :ائلق انكلو

 . هتحص ىلع ةلالد ىلإ جاتحم ّيفخ هنأ

 تزجأو «لقعلا يف احيبق ناك مئاهبلا حبذ نأ تمعز اذإ :هل لاقيو

 )١( !ص «(هتمجرت تمدقت ١706.
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 عرشلا دورو زاوج ىلع ةلالد لقعلا يف ناك نإ ريغ نم « هتحابإب عرشلا دورو

 ام ّلكب عرشلا دورو زاوج نم تركنأ امف «هيلع ضوعلا نامض طرشب «هب

 عرشلا دورو زاوج ىلع ةلالد لقعلا يف نكي مل نإو « لقعلا يف حيبق هنأ معزت

 ؟هب

 ىلع لالدتسالاو رظّنلا بوجوب اولاحأ نيذلا لاوقأ ضقانت اذه يفو

 رظَتلا بوجوب لاق نم لوق ّمَص ءاهضقانتب مهلاوقأ تلطبأ اذإو «رطاوخلا

 .هيلإ انبهذ امك « عُمّسلا قيرط نم

 .باوصلاب ملعأ وهو « قيفوتلا هللابو

 تك





 [تلاثإ باب []

 هبادآو هموسرو ههوجوو لدجلا بوجو نايب ْق

 :هللا ءاش نإ اهتمجرت هذه « لوصف ةعبس ىلع لمتشي بابلا اذه

 ؛ هتقيقحو لدجلا ىنعم نايب يف :لصف

 ؛ هتليضفو لدجلا دئاوف نايب يف :لصو

 ؛ هبوجو ةهج نايبو هموزلو هيوجو نايب يف :لصُم

 حصب ال امو لدجلا هيف حصي ام نايبو لدجلا ماسقأ نايب يف :لصن

 ؛ هيف

 لدجلا ديفي ال وأ حصي ال نمو لدجلا هعم حصي نم نايب يف :لصُو
 ؟ ةعم

 ؛ هقوقحو هموسرو لدجلا بادآ ىف .لصُو

 .لدجلا يف ةلمعتسم لاثمأو مكحو اياصو يف :لصف 5

 | هطرش ىلع هاضتقم اهنم لصف لك يف ركذنسو ؛ بابلا اذه لوصف هذهف ©

 ف .باوصلاب ملعأ وهو « قيفوتلا هبو « َقْيَو هللا ءاش نإ 2





 بايلا ازهق نم لوزلا لمصفلا

 هتفيقحو لدجلا ىنعم نايب يف

 :لدجلا ىنعم ةقيقح يف اوفلتخا

 ؛ ةجحلاب ةّجٌّحلاو ىوعدلاب ىوعدلا ةلباقم لّدجلا نإ :لاق نم مهنمف

 هريظنب ءىشلا عفدُي دقو « هريظنب ءيشلا ةلباقم ةرظانملا نأ ءالؤه معزو

 نوكي الو الدج نوكيف «هسسنج ريغب عفدُي دقو « ًةلداجمو ةرظانم هٌعفد نوكيف

 . ةرظانم

 ؛ هتقيرط نع هّبحاص نيرِظانّتملا نم دحاو لك ُلَْق لدجلا :لاق نم مهنمو

 "7لبحلا لْدَج نم ذوخأم لدجلا نأل ,'7برقأ هقاقتشا ىلإ لوقلا اذهو

 لجرو ' ليدج :ريعبلا سأر يف لعجي يذلا لبحلل لبق هنمو «هلتف ةذش وهو

 لاقو 27 .ضرألا نهو:؛ ةلادجلاب نقلملا :لَدَحملاَو «ةديدنك :قلختلا لودشتم

 :[زجرلا] رعاشلا

 تاكا ةحالا كربأو: _ - ةلالا :كلعب ةنلآلا :ثنكذأ نبق

 .بابلا اذه نم عبارلا لصفلا يف دعب هل يتأي امك قيرفتلا يف هرايتخا وهو 0

 نيدلا مجن :رظناو ؛ ماكحإلاو دشلاو ةوقلا عانتمالا ىنعم لوح رودي دحاو لصأ "لدجلا" (؟)

 .(877/1) ةغللا سيياقم «؟ :ص لدجلا ملع يف لّدجلا مّلع يفوطلا
 .ةباص يهو ضرألا يه «ةلادّجلا :(474/1) ةغللا سيباقم يف دازو مجاعملا يف اذك ()
 -لدب "ةلاحلا" اهاور هنأ ريغ « جاّجعلا ىلإ )8/١( سانلا تاملك يناعم يف رهازلا يف اهبسن (:4)
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 يأ ,2")(اهيف هتنيط يف لدم مدآو نييبنلا 00 انأ» :ثيدحلا يفو

 الرجم كارأ نأ يلع زهي" :الوتقم ةحلط ىأر امل م

 ياحب لقا ديرب نك داكتلا نم ةدحاو زك نأل “ذه نه الدجللاو
 ءاتلإ يهتم خلا رد زك فيري قيدللا «نيعراصتملاك امهف «هبْئج ىلع هءاقلإو

 ,©7لدجلا لهأ نيب داتعملا وه اذهف « ضرألا يه ىتلا «ةلادجلا ىلع هبحاص

 ضارغألا باب يف هانيب ام بسح ىلع «"”هريغ لدجلا نم ضرغلا ناك نإو
 .اذه َلبق ةدوصقملا

 )١73/1(( ةغالبلا ساسأ يف "ةلآلا" ةياورو «(44/7) صصخملا يف وه اذكو ؛ةلآلا -

 .(5514/1؟) يلاقلا يلامأ ؛4/17١١23) مولكلا نم برعلا مالك ءاودو مولعلا سمش

 مكاحلاو (1404) (717/154) نابح نباو ؛«(179/1746) )1918١( دمحأ ظفللا اذهب هجرخأ )١(

 « و ةيراس نب ضابرع نع قرط نم (717256) رازبلاو (76575) (1457/؟9) كردتسملا
 ."هب سأب ال يماش ديوس نب ديعسو اذه نم نسحأ دانسإب ىوري هملعن ال" :رازبلا لاقو

 ىضتقم نيعزانتملا راهظإ" :هلوقب لدجلل ةيفاكلا بحاص فيرعت ءاج داتعملا اذه ىلعو (؟)

 موقي ام وأ ؛ةرابعلاب «يفانتلاو عفادتلا ىلع ؛(أطخ وهو ءامهترظن :لصألا يف) امهئرظن
 لدجلا ملع يف لختنملا يف يلازغلا لاقو ؛؟١ :ص ةيفاكلا ”ةلالدلاو ةراشإلا نم اهماقم

 لاطبإل وأ قح قيقحتل ءادعاصف نيعزانتم نيب يرجي ضوافتو ضواخت" :(”00 :ص)

 نيب مالكلا ددرت :وه لدجلا" )١184/١(: هقفلا لوصأ يف ةدعلا يف ؛"نظ بيلغت وأ ؛ لطاب

 هنأكو « هيلع هعبتو ؛ "هبحاص لوق هب عفديل « هلوق ماكحإ امهنم دحاو لك دصق اذإ « نيمصخلا
 )061/1١(. هقفتملاو هيقفلا يف يدادغبلا بيطخلا «هنم هذخأ

 كارتشا وه لدجلا نم ضرغلا لعج ثيح «لوألا بابلا نم يناثلا لصفلا يف هنيب ام ىلع ()
 .ملعأ هللاو .عقاولا نالاخنب اذه نكالر» قحبلا نع ةكجيلا ىف :نيلداجنملا
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 4 هتدئافو لدجملا ةليضف نايب 900 دئافو لدحلا ةلمضف ناين - ؟

 هنم يناثلا لصفلا

 هتدئافو لدجلا ةليضف نايب يف

200 

 ىلإ ةيدؤملا ةفلتخملا لبَّسلا نأ «ءالّقعلا دنع ةروهشملا اياضقلا نم نإ

 ناك اذإن + افيد جاقملا لفافت هيتس اعتاب فاش وكر و ةدانكم دحام

 ىلإ يدؤملا ليبسلا نم ٌريخ هيلإ يّدؤملا ليبسلاف «دوصقم نم اريخ ٌدوصقم
 «ضعبلا دنع روثأملا نم ديخ عيمجلا دنع روُنأملاف كلذك ناك اذإو ءرخآلا

 . ضعبلا دنع هوركملا نم رش عيمجلا دنع هوركملاو

 وه عيمجلا دنع هوركملاو «مّلعلا وه عيمجلا دنع روثأملا اندجو دقو

 نلإ برسم لكو:ههنلإ تبقا نم لك هيتزست ملعلا نأ كلذ: نيلدو.ة لعل
 هريغو «لاح لك يف دومحمو روثأم ملعلا نأل «هيلإ هّئبسن هدنع هوركم لهجلا

 نأ تبث اذإف «لاوحألا ضعب يف هضعب نسحتسي ال دق « ةنسحلا تافصلا نم

 رش لهجلا ناك اذإو «لّيسلا ريخ هيلإ يّدؤملا ليبسلاف «بلاطملا ٌريخ مّلعلا

 .لبسلا رش هيلإ يدؤملا ليبسلاف « بلاطملا

 ملعلا ىلإ نّيقيرط رظّتلاو لدجلا ")[ناكو] «ةمدقملا هذه تّحص اذإو

 بجو «بلاطملا رش وه يذلا لهجلا نم نّيعئام «بلاطملا ٌريخ وه يذلا

 ءافيتسا دنع لّدجلاو «دحاولا هب درفني دق ليبس رظَتلا نأ الإ « لبّسلا ٌريخ امهنأ

 .ةملك رادقم سمط اهناكمو ءاريدقت )١(



 يوم اوس ع و هبادآو هموسرو ههوجوو لّدْلا بوجو نايب باب مر
 دحاو لك فصنأ نإ [ب/٠] امهبولطمب ملعلا ىلإ نّيلداجتملا لِصوُي «هطورش
 . هبحاص امهنم

 تابجومو «ةعيرشلل ٌةظفاح هتعانص نأ «حيحّصلا لدجلا دئاوف نمو

 «قيسلدملا دوك هنو اهنن ةلئاعو «لاهجلا فمع نع لوقلا

 «ةغللا ىلإ وحنلا ةعانص ةبسنك «مولعلا رئاس ىلإ لدجلا ةبسن نإ مث

 «تالولذدملا ىلع ةلدألاب «لالدتسالا ًءوجو دّدست لدجلا ةعانص نأ كلذو

 يف باوصلا هوجو اهب فرعت ىتح «قِطْنَملا هوجو دّدست وخنلا ٌةعانِص نأ امك

 ا للولا

 ىلإ )0ضوُرَعلا ةعانص ةبسنك «مولعلا رئاس ىلإ لدجلا ةعانص ةبسنو

 باضتقا ىلع ردقي دق «رعشلا قوذ هَل نم نأ امكف «ارعش ةنوزوملا ظافلألا

 نأ امكو ؛اهيف ةباصإلا ىلعو «ةيلدجلا نيناوقلا جارختسا ىلع ردقي دق

 قوذلا لهأ ىلإ نامكاحتي دق « ””هنزو وأ هبْرَص وأ تيب ضوُرَع ىف نّيعزانتملا

 وه يبارعإلا هبيكرت ثيح نم مالكلاو ؛مالكلا يأ «ناسللا قطنم :انه قطنملاب هدهوصقم )١(

 .وحنلا عوضوم
 نازيم .هيف للخلا عنمي امو هموقي امو « رعشلا نزو ةيفيك نع هيف ثحبي ملع :ضورعلا ملع 000

 ١١(. :ص) «يمشاهلا دمحأ ديسلل برعلا دنع رعشلا ةعانص يف بهذلا

 :ب ىمسملا تيبلا نم لوألا رطشلا نم ةملكلا رخآل نّوكُملا ءزجلا وه تيبلا يف ضورعلا ()

 امهلو «زّجعلا :ب ىمسملا يناثلا رطشلا نم ةملكلا رخآل نوكملا ءزجلا وه برضلاو ءردصلا

 «تيبلا ظفل اهيلع سسأت يتلا تاليعفتلا ةفرعم وه نزولاو ءاهلحم يف رظنت «ةصاخ طورش

 ديسلل برعلا دنع رعشلا ةعانص يف بهذلا نازيم :رظناو . هيلإ يمتنملا يرعشلا رحبلا ديدحتل

 .(1 :ص) « يمشاهلا دمحأ

 ا



 2 هتدئافو لدجلا ةليضف نايب - ؟ 0

 يف ناعزانتملا كلذك «ئطخُملا ىلع امهيف بيصُملل اومكخُيل « "”حيحصلا

 « ةيرتلا ةلدألا تابججوم نم ءيش وأ ؛هطورش نم وأ لدجلا نيناوق نم ءيش

 ةةيلاو ةديلغتلا :تئازتك نخ ةميللا لوقعلا :تانعضأ نإ نامقاحت دف

 . لطبملا ىلع امهنم ٌقحُملل اومكحيل

 عوجر دب « ةيرورض ريغ لدجلا ةعانص ىلإ ةجاحلا نأ موق َّنظ دقو

 نأ اومعزو « يفاصلا كملنا وب لقفلا لإ اهنيناوقو اهموسر جارختسا يف ذ رمألا

 ؛ةيلدجلا لوصألاو باوبألا ةفرعم ىلع ردقب مل «يفاص نهذ هل نكي مل ْنم
 .لّدجلا نع هب نْعتسم وهف « مُهفو لقع اذ ناك نمو

 ا ل ل ا

 وأ «رخآ نطوم يف هلثم هيلع رذعتي دقو « هجرختسا امب قب ال «هتعْنَصب افراع

 يدتُهي الو ءاقافتا َةّرم هيمر يف فّدهلا بيصي يذلاك نوكيف «هاوس باب يف
 ّلك ىف رّيمي لدجلا ةعانصب فراعلاو « ىمّرلا ةعانصب هلهجل «ايناث هلْثم ىلإ

 طّرف ام الإ هيلع اهنم سبتلي ال ىتح «ةهبشلا قيرطو ةّجبُحلا قيرط نيب « ةلأسم
 . هتعانص لبق نم ال «هطيرفت لبق نم ىتؤيف «هيف

 ابننا ف للا نانا ع حالا ا

 هافكو اهنم نوكي نأب يضرو ماسلا ٌماوهلا ىلع ناسنإلا لضف ركنأ ْنمك

 .قيفوتلا هللابو ؛ ايزخ كلذب

 ةبترم يتأت ةعانصلا نيناوقب ملعلا قوف نأ ىلإ «عضوملا اذه ريغ يفو انه قوذلاب ريشي هلعل )١(

 مولعلا نم ملع يأ يف نوصتخملا اهيف لضافت يتلا يه ةبترملا هذهو « قوذلا ةبترم يه ىرخأ

 .ةكّلملاب اضيأ ىمست دقو «ايويند وأ ناك اينيد
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 9 هبادآو هموسرو ههوجوو لّدبلا بوجو نايب باب 5
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 كاائلا لضفلا

 هبوجو ةهجو لدجلا بوجو نايب يف
70 

 طقسأ نمف ءرّظُنلا بوجو يف مهفالتخال لدجلا بوجو يف اوفلتخا

 بجوأ ؛لالدتسالاو رظَنلا بجوأ نمو «لدجلا بوجو طقسأ رظنلا بوجو

 دقو «هقيهزتو لطابلا لاطبإو هحيحصتو قحلا ىلإ ءاعدلل هلهأ ىلع لدجلا

 .رظنلا بوجو يف مالكلا ىضم

 سيلأ :مالسإلا ةلم لهأ نم هيركنمل لاقي نأ « هبوجو ليلدف لدجلا امأف

 «موّرلا بحاص نأ ول مهتيأرأ :مهل ليق «ىلَب :اولاق اذإف ؟اقح مالسإلا ُنيِد

 نيد نأ ىلع اليلد يل اونيبو ينورظان" :لاقو «الوسر نيملسملا ىلإ لسرأ

 يف تلخد مكل ترهظ نإ ةجحلا نإف «ةينارصّتلا نم لوبقلاب ىلوأ مالسإلا

 رظانُي نأ بجي ناك اَم َوأ ؛"مكتلتاق يلع ًةجحلا مكل ْبجت مل نإو «مكنيد
 ؟ةجحلا هيلع ماقتو

 بجي ال هنإ اضيأ لاق نّمم اولصفئي مل ءكلذ بجي ال :اولاق نإف

 .لدجلا اوبجوأ دقف كلذ بوجوب اولاق نإو « مهلاتق

 لالدتسالاو « مهموق ةلداجُمب الي هّلّسُر رمأ ىلاعت هللا نأ هيلع لدي اممو

 لاقف ؛ اهتحصب [[/::] "7اورقي مل نإ مهنم ةضراعملا بلطو « مهتازجعمب مهيلع

 .برقألا وه هانتبثأ امو «لصألا يف ةحضاو ريغ )١(
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 يوي مدت دنس عيب : هبوجو ةهجو لدبملا بوجو نايب -'
 حون موق نع ىكحو 1١١[« :لسلا] «كرَسَخَأ هم قلاب مُهَلِدَجَو :هناحبس

 ىلع ليلد هيفو ء[:؟ :دره] لاك َتَْكَأَد اََلَدَج دق حمي ألات :هل اولاق مهنأ
 وسر يف دل نك َدَتَلإل :ىلاعت هللا لاق دقو «مهلادجب ارومأم ناك « للي احون نأ

 مهلداج نأ دعب الإ هموق لتاق ام هنا انملع دقو « [؟١ :بازحألا] ُةَئَرَمَح د وت

 لتاقن ال نأ انيلعف «ةرجهلا دعب ةّجحلا دناع نم لتاق مث «ةنس ةرشع ثالث

 يف هعابتأ نحنو ءانل ٌةوسإ هنأل لادجلاب مهيلع ةّجحلا ةماقإ دعب الإ انءادعأ

 .هنيد ىف هعبتن امك هتريس

 .لّدجلا لْهَأ نم موق لالضل «لدجلاو رظَتلا بوجو انطقسأ امن :اولاق نإف

 ؛مانُصألا ةدّبع لالضل «ديلقتلا متكرت الهف «رّثكأ ديلقتلاب لض نم :ليق

 .نيفكاع اهيلع مهءابآ اودجو مهنأ ىلإ اوعزف نيذلا

 .مومذم ٌرخآ ءيش يفو ءٌدومحم ٍءيش يف ديلقتلا :اولاق نإو

 (7فصنملا لادجو «دانعلا ٍلهأ لادج وهو « مومذم موق لادج كلذك 0س

 :دووحت

 ةهج ىف فالخلاك هيف فالخلا نإف «لدجلا بوجو ةهج ىف مالكلا امأو

 بّجوأ ةعيرشلا رارقتسا لبق رطاوخلا ةهج نم رظّنلا بجوأ نمف «رظّنلا بوجو

 بوجو يف عرشلا ىلع لاحأ عرشلاب رظّنلا بجوأ نمو « القع نيفلاخملا عم لادجلا

 .باوصلاب ملعأ هللاو ءرظَتلا لوصف باب يف هيف مالكلا ىضم دقو « ")هب لدجلا

 . لصألا يف ةرركم ةملك 00(

 كروف نبا نأ ريغ « 77 - 7١6 :ص لدجلا بوجو ىلع ةلادلا قرطلا ةيفاكلا بحاص رصتخا (؟)

 -لاح يف نوكي دق لدجلا نأ" :يرعشألا نع ررقو « مكحلا ثيح نم لدجلاو رظَنلا نيب قّرف
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 9 9 هبادآو هموسرو ههوجوو لّدِلا بوجو نايب باب 9 6

 هنم عبارلا لصفلا

 هيف حصي ال امو لدجلا هيف حصي ام نايبو لدجلا ماسقأ نايب يف

00 
 هَبحاَص نيّلداجتملا نم دحاو ّلك ليَ :لدجلا ىنعم نأ اذه لبق انركذ دق

 ."'ةهبشب وأ ةّجحب هبهذم نع

 ؛لاؤّسلا ةقيرط ىلع التف ّنوكي نأ نم «لدجلا ولخي الف كلذ ّحص اذإف

 ءاباوجو الاؤس «نّيمسق هلك لدجلا راص اذهلو « باوجلا ةقيرط ىلع التف وأ

 .ءائبلا باوجلا ةقيرطو « بيجملا ىلع مذهلا لاؤسلا ٌةقيرطو

 هيري وأ «هءانب هيلع مدهي لئاسلاو « هلوصأ ىلع هبهذم ينبي بيجملا نأل

 .هءانب هيلع مدهي ام مازلإ نع لاصفنالا نع هرجع

 داشزتسالا نود «لدجلا قيرط ىلع باوجلاو لاؤسلا جرخ اذإ هلك اذهو

 .ةجحلاب رخآلا ىلع امهدحأ ءالعتسا بجوي ام رهظي نأب «داشرإلاو

 نيلداجتم لكو «ٌّقح رخآلاو لطاب امهدحأ :نيمسق يف عقب لدجلاو

 .لطابلا ىلع رخآلاو قحلا ىلع امهدحأ َنوكي نأ نم ٌدبالف

 "...لفاغ هيبنتل نعاط نعطو «دشرتسم داشرتسا دنع كلذو اعوطتو ابدن لاح يفو ابجاو -ح

 .797 ؛ص يرعشألا تالاقم درجم

 هلقن انك ةومح نب كلعل هلصاو»« "ةهبدجرأ ةجحب#" ديف ةاوو:: كيرعتلا اذه فلؤملا دندعا 101
 .هريغ راتخاو هضقتنا دق ةيفاكلا بحاص نأ ريغ « ةيفاكلا ىف هنع

 ا



 لديلا هيف حصي ام نايبو لدجلا ماسقأ نايب - ؛
 هى

 «رثكأ وأ ةعبرأ وأ بهاذم ٌةثالث ةلأسملا يف نوكي دق سيلأ :ليق نإف

 ءامهريغ يف باوصلاو ءأطخ امهالك امهالوق نينثا نيب لدجلا اهيف عقيو

 .قحلا ىلع امهدحأ نوك نم نيلداجتملا يف دبال هنإ مكلوق ضقني اذهو

 لاقو «تابثإلا يف اعّرانت اذإ امهُيلوق نع قحلا جورخ زوجي امنإ :ليق
 الخ امهريغل ثلاث ٌلوق ةلأسملا يفو « تباثلا حلا وه الوق امهنم دحاو َّلك
 « تابثإلاو يفنلا يف اعزانت اذإ امأف « حلا وه ثلاثلا كلذ نوكيو « امهْيلوق

 لكو «قحلا ىلع امهذحأ ٌنوكي نأ دبالف «هّئحاص هافن الوق امهذحأ تبثأف

 دبال :انلق كلذلف «هبحاص لوق يفنيو «هسفن لوق تبي نيلداجتملا نم دحاو
 بوجو نالطُب ةلاحتسال « تابثإلا يف وأ فَّنلا يف ابيصم امهذحأ ّنوكي نأ نم

 .هيفن نالطب عم ءيشلا

 هلا دلو طفلا ةقرت نفاق مستمر داقعالا عزط قتلك اذقو
 امهذحأ َنوكر نأ زوجيو « ةّححلا قيرط نع نيلداع ًاعيمج اًئوكي نأ زوجي دقف

 . ةّجح لطابلا حيحصت ىلع لدي ال هنأل ءاهيلع اعيمج امهثوك زوجي الو « اهيلع

 [نيفلاخبللا ىلع درلاو هيف لدجلا عصيام فل

 هيف حصي امو ؛ ")هيف فالخلاب دادتعالا ٌحصي ام لك يف حصي لدجلاو

 دادتعالا عقي ال ام لكو «هيف ٌمازلإلا َّمصو «"َمِل'"ب هيف ةبلاطملا تّحص لدجلا

 زوجي الو ؛اهنآطخي وأ نيفرطلا دحأ اهبيصي دق يتلاو « حلا ىلع ليلدلا ةلالد سفن ثيح نم يأ 00

 .ملعأ هللاو .هل ةجحلا موقت نأ لاحتساف «ةلاحم ال لطبم امهدحأ نأل ءاهيلع اعم انوكي نأ

 « ةلالدلا يعطق صن هيف وأ «عامجإلاو هيلع يف ام يف تايعرشلا يف فالخلاب دتعي الف :يأ )١(

 نوكي ذئنيح هنأل «تايسحلاو هئادبلا نم تايرورضلا يف ؛ تايلقعلا يف فالخلا حصي ال امك

 .بابلا اذه نم سماخلاو عبارلا لصفلا يف فلؤملل يتأي ام رظناو « ةطسفس
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 49 9 هبادآو هموسرو ههوجوو لّدجلا بوجو نايب باب عب

 [ب/١؛] ."0ملب هيف ٌةبلاطملا ثطقس «هفالخب الو ءهيف فالخلاب

 بجوي ال اميف ًةرظانملا يْئاّبُجلا باحصأ نم ةّيرَدَقلا ضعب ٌعنمو
 0 0 و

 ؛ ْنَظلا ةبلغ الإ هيف لالدتسالا

 هدنع اهنأل « ةعيرشلا عورف يف ةرظانملا ةدئاف ٌطاقسإ لئاقلا اذه ريمّصو
 لاوقألا نيب ربيختلاب مهنم لوقي نم ةدعاق ىلع اذهو « نظلا ةبلغ ىلع ٌةّينبم

 .نيدلا يف مهنم مكحت الإ اذه امو «")ةعيرشلا عورف يف ةئثالثلا

 ,هسفن نم هبحاص هلقعي ال لوق يف ةرظانملا ةدئاف انباَكْصَأ طقسأو

 ةمولعم ال لاؤحلب :؛ ةلزتعملا نه نيرخأتملا لوقك « هجضخ هّلقعي نأ نع" الصف

 لادج يف ةدئاف ال اولاقو ؛ءيش ال :اهنإ لاقي الو «ءيش الو «ةلوهجم الو

 اولاق اذإ مهنأل «مهلوق يف مهنم ةضقانملا راهظإ الإ ؛هليبس هذه اميف ءالؤه

 نفي كل ذوو ةزوكالم هن اهنام اشر زكز::ةقق < روك تي يقل ويغألا كالت

 . ةروكذم ريغ اهنأب مهلوق

 راهظإ ليبس ىلع الإ هبحاص هيف رظاني ال هارجم ىرج امو ءاذهف
 . ملعا هللاو « هتضقانم

2 

 )١( لصألا يف ةرركم (ملب هيف ةبلاطملا تطقس) :هلوق ىلإ « (هيف مازلإلا حصو) :نم ةرابعلا .

 «ةرصبلا ةلزتعم بهذم وهو «عورفلا يف بيصم دهتجم لك نأب نولئاقلا ةبّوصملا مهو (؟)

 :ص) بيوصتلاب لوقلا هتالاقم درجم يف كروُف نبا تبثأو «يرعشألا نع لقنلا يف فلتخاو
 دحاو بيصملا نأ يأ «ةئطختلاب هلوق ةيروباسينلا ةيرعشألا ةسردملا تحجرو ؛2

 .(؟80//) هقفلا لوصأ يف طيحملا رحبلا :رظناو
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 ائيش هلادج ديفي ال نمو رظقاني نأ زوجي نم نايب -

 بايلا ازرق نم سما لصفلا

 ائيش هلادج ديفي ال نمو راني نأ زوجي نم نايب يف
070 

 اوفلتخا ساثلا نأ ريغ «هلبق يذلا يف مالكلا نم بيرق اذه يف مالكلا

 هجو ال لاق نم مهنمف «ةيئاطسْفوُسلا نم مولعلاو قئاقحلا يركنُم ةرظانم يف
 دوجو مهنم دحاو لك يفن عمو « ةرظانملل ةقيقح ال مهلوق عم ءالؤه ةرظانمل

 .هريغ دوجو نع الضف هسفن

 نمو « ةلاحتسالا يف ٌءاوس هدنع ٌدسافلاو حيحّصلا نم رظاني فيك اولاقو
 ش : /

 نوملاع مهنأ ةرورضلاب انملع دق انألو «تقولل عييضت هترظانمف «هلاح هذه

 ٌرِقأ :لاقي امنإو «هّملعيل هيف رظاني ال ءيشلاب ملاعلاو « ةسوسحملا قئاقحلاب
 بيدأتلا هيف نكمأ نإف رِظن «ىبأ ناو «دارملا وهف لّعف نإف «ٌتْفرع دق امب

 . ىلوأ هنع ضاَرْعِإلاف هيف كلذ نكمي مل ناو «هب لموع

 ريرقتل نكل «رظّتلاب تاسوسحملا حيحصتل ال مهترظانم زاجأ نم مهنمو

 .مهلوق يف مهيلع ةضقانملا
 انلق ملعب :اولاق نإف «؟ملع ريغب مأ "مّلع ال" متلق ملعب :مهل لاقي نأب

 انلق ملع ريغب :اولاق ناو «"ملع ال" مهلوق اوضقنو «ًاملع اوتبثأ دقف «"ملع ال"
 .؟ملع ال هنا نوملعت ال متناو «ملع ال ْنأب متمكح ّمل :مهل ليق ؛"ملع ال"

 ؟ةقيقح قئاقحلا يفنل له :مهل ليقو
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 9 9 هبادآو هموسرو ههوجوو لّدجلا بوجو نايب باب 0

 يفن اولطبأ دقف ءال :اولاق ناو « قئاقحلا ضعب اوتبثأ ؛ معن :اولاق ناف

 .هتوبث ّحص هّيفن لطب امو « قئاقحلا

 رظنلا حصيف « تاداقتغالل ٌةعبات اهنأ اومعزو « قئاقحلا اوتبثأ نيذلا امأو

 يف «تاداقتعالا اهيلع اوساقو تاسوسحملا اوتبثأ مهنأل «فالخ الب مهعم

 نإف ؛ قئاقحلا ةافن داقتعا قيقحت «لوقلا اذه ىلع نومزلُيف «اهعيمج قيقحت

 قيقحتب مهلوق اولطبأ «قئاقحلا ةافن َداقتعا اولطبأ نإو « مهب اوقحل ءاوحّحص

 .اهلك تاداقتعالا

 نوكي الو «نيدلاب ئزهتسي نم ةرظانم ؛ ")هلّدج يف ةلزتعملا ٌضعب عنمو

 ىنثأو « "!ديبع نب ورمع هميعز لوق اذه نأ ؛يكاحلا اذه معزو ؛هيف اًداج

 نأ بجوي اذهو «هعروو هنيد نم كلذ لاق امنإ هنأ معزو «رايتخالا اذهب هيلع

 ىهلي الو فورعمب رمؤي ال نأو «قحلا نيد ىلإ نيدلاب ئزهتسملا ىعدي ال

 .ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا كرت ىلإ هاذأ «ورمع هّميعزف ركنم نع

 :نيتدئافل « ئزهتسملا ةرظانمب انُباَحْضَأ لاقو

 ؛ هترظانم ىف رجألا باستحاب رظانملا ىلإ دوعت :امهادحإ ؛

 .وه نم نيبتن ملو «لدجلا يف هل باتك يأ )١(

 سأر (جه ١6١ ت) «دباعلا دهازلا يرصبلا نامثع وبأ «باب نبا يلزتعملا ديبع نب ورمع (؟)
 هلزتعا املف يرصبلا نسحلا ةقلح يف ناك « بذكلاب هومهتاو « ثيدحلا يف هوكرت هل « ةلزتعملا

 وبأو «فالعلا خيش ليوطلا دلاخ نب نامثع :هتذمالت رابك نمو ؛ورمع هعبت «ءاطع نب لصاو

 ىلع درلا) باتكو ؛(ديحوتلاو) «(لدعلا) باتك هلو « يزمشلا نامثع يبأ نب رمع صفح

 ةلاسرلا ط ءالبنلا مالعأ ريس .(441/7) راشب ت مالسإلا خيرات .ةنسلا ديري ؛ (ةيردقلا

 )231514/1١ ١9/1١( ىضترملل (70) ةلزتعملا تاقبط « 54/١ نيحورجملا باتك )5/39١(«

 .(457 - 45/7) نايعألا تايفو 2178 -177/15) دادغب خيرات «( ١078 ء11/*

 الملا



 ائيش هلادج ديفي ال نمو رلقاني نأ زوجي نم نايب

 عماسلا ىلإ اّمإو « قحلا ىلإ هعوجرب ئزهتسملا ىلإ اّمإ دوعت :ةيناثلاو (©)

 نمو « باوصلا هجو [1/10] يف ةريصبو « قحلا نيد يف انيقي هرظنب ديزتسي يذلا

 نيئزهتسملا عم ِةِلَو هللا لوسر ةرظانم دئاوف لطبأ « ئزهتسملا عم ةرظانملا ركنأ

 . [40 :رجحلا] * َنيْهَمسُمْلا َكَسبَمَح نإ :لاقو « مهّرمأ هللا هافك نأ ىلإ

 ملعُي ال :اولاق نيذلا )ةكَمَّسلا ةرظانم نم اضيأ ةلزتعملا ٌضعب عنمو

 .تارورضلاو ساوحلا قيرط ريغب «ءيش

 مهنم دحاو ىعدُي ال ْنأ بجوي هنأل « هلبق يذلاك داسفلا يف لوقلا اذهو

 .هل تضرع ىتلا ةهبشلا يف ههيومت نع هل فشكي الو «نيذلا ىلإ

 ملعلا عوقو يف رابخألا رتاوتب ملعلا عوقو عفّذي نم ةرظانم مهضعب عنمو

 .اهتهج نم

 ربخلاب ملعأ ال ينإ هلوق يف «هسفن ىلع بذاكلا ةلزنمب اندنع اذهو

 صصق نم ريثكبو ءاهلخدي مل يتلا نادلبلا نم ريثكب ملاع هنأب انملعل ءاًئيش
 هترظانم هْجّوف «رتاوتملا ربخلا ريغ كلذ ةفرعم ىلإ قيرط الو « ةيضاملا ممألا

 .هسفن ىلع هبذك ريرقت هيف

 اذهو ءائيش اهيف ديفي الو « ةنايدلاب قلعتي ال اميف ةرظانملا مهضعب عنمو

 نم افائنصأ اندوجول رّباك ءايندلا بابسأ يف ةرظانملا دوجو عفد ْنِإ لئاقلا

 ىفو «فيصلا ىلع ءاتشلاو «ءاتشلا ىلع فيصلا لضف ىف اوعزانت « سانلا

 موق رظانتو «راهنلاو ليللا نيب لضافتلا يفو « فيرخلاو عيبرلا نيب لضافتلا

 ."9/ :ص يف « مسوال حيحصلا طبضلاو « مهب فيرعتلا مدقت 020
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 3 57 هبادآو هموسرو ههوجوو لّدلا بوجو نايب باب

 نم ةعامج نيبو سيق نب فنحألا : نيب ةرظانملا تعقوو « مهئادلب رخافم يف

 نوعا ل ةيرحلو كحا ديال

 . 00" فئاط 0 : ىفئاطلل

 لهف «هدوجو عنمي الو همّرحي ةرظانملا نم عونلا اذهل ركدُملا ناك نإو

 ةباكضلا راثآ نمهزاوخ قلع انللد نقو « ةلآلد اهوركم ةئرك وأ هجيركت نعل

 اوركنيلف « ةّيردَقلا دنع امرحم اذه لثم ناك نإف «هلاثمأ يف رَّظَنلا رمع ةزاجإب

 «كيّذدلاو بلكلا ةرظانم يف ؟"'هفينصتب هتاقوأ هعيبضت ظحاجلا مهميعز ىلع

 عنشأو « ةيناندعلاو ةيناطحقلا نيبو «برعلاو يلاوّملا نيب رخافتلا يف هفينصتو

 باحقلا ليح يفو «تاعانّصلا شع يفو «صوصللا لّيِح يف هفينصت هنم
 هباتك نم ملعتي نم سائلا نم نإف «ىلوأ مّذلاب بابلا اذه يف وهف ءنامْلِعلاو

 . هلام يف هلاتحي نم ىلع اهب لاتحيف « صوصللا لّيح

 الجر لأس هنأ" :باطخلا نب رمع ىلإ هدنسب "ةلخنلا" باتك يف يناتسجسلا متاح وبأ هجرخأ )1١(

 اهييزتأ ةلبحلا :يفئاطلا لاقف ؛مزكلا ةرجش ينعي ؟ةلخنلا مأ ريخ ةلحلأ :فئاطلا لهأ نم

 لهأ نم لجر كرضح ول" :لاقف .اهلظ يف مانأو « لخلا ينعي «يتمرُب اهب حِلْصَأو ءاهتّتشنأو
 ربخ رمع هربخأف ..يراصنألا نصحم نب نمحرلا دبع لخدف :لاق .كيلع اذه ٌدرل برغي

 رّمصلاك سيل ؛ ثرغأ هعدأ ناك فرم نيقرلا لكآ نإ يننإ :لاق امك سيل :لاقف « يفئاطلا

 ينعي «لخملا يف تامعطملا « لحولا يف  تايسارلا :لاق وأ - تاخسارلا «لقّرلا سوءر يف

 يّنَعُي الف ٌحيضنو «رفاسملا دازو «ريغصلا ةتْمّصو ؛(مئاصلا ةفرُو) «ريبكلا ٌةفحت «بذجلا
 اي كارأ ام :ة#ي رمع لاقف ."نارمع تنب ميرم ٌةسرخو «ءاعلصلاب ٍباَبَّضلا هب شرتحن ءاخباط

 متاح قيقحت (47 :ص) ”لاوطلا :لقّرلاو .سبدلا :رقصلا "تبِلُع دق الإ فئاطلا لهأ اخأ
 500/١(. :ص) يرشخمزلل ثيدحلا بيرغ يف قئافلا :رظناو ٠.7٠٠ رئاشبلا راد « نماضلا

 .نوراه مالسلا دبع قيقحتب )١417/7( ظحاجلل لئاسرلا باتك يف كلذ مظعم دجت (؟)
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 05 هش اع دباب الور رانا 0زع نا ناد "عروب

 هيف هترظانم تّحص ؛باب يف هئالخ َّدُع ْنم َّلك نأ اندنع حبحصلا

 هيف هترظانم يف ةدئاف الف «باب يف هفالخ دعي مل نمو

 ٌىلعو نامثعو رمعو ركب ىبأ ةفالخ ىف ةمذلا لهأ رظاني ال ائلق اذهلو

 نمو ؛ ةمامإلا لْصأ يه ىتلا ةوبُتلا يف مهعم فالخلا نأل «مهنع هللا ناوضر

 كلذكو «ةوّيَلا باوبأ يف رظاني ال ؛هعئاص يفو ملاعلا ثودح يف فلاخ

 نورظاني ال ")ةّيمْسجلاو ةيمُهَجلاو "7ةيراّجنلاو ةلزتعملاو ةضفارلاو جراوخلا

 ؛مالكلا لئاسم يف مهفالخ دع ناو ءاهيف مهفالخب دتعي الو هقفلا لئاسم يف

 .هفالخ هيف ٌدَعِي ال ام نود ؛هفالخن هيف دعي اميف قيرف لك رظانيف

 .باوصلاب ملعأ وهو «قيفوتلا هللابو

 ةينارفعزلاو ةيثوغربلا ىهو قرف ثالث اهنم نوروهشملاو مهل لوصأب اودرفناو لوصأ

 .(1946 197/ :ص) قرفلا نيب قرفلا "ةينارفعزلا نم ةكردتسملاو

 .ةمسجملا ىلع فلؤملا اهقلطي ةيمّشجلا (؟)
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 9 9 هبادآو هموسرو ههوجوو لّديلا بوجو نايب باب 9 9

 بايلا ازرق نم سراسلا لصفلا

 هموسرو لدجلا بادآ يف

 نعت ةرابغلاو ::هيشو هك رت« لدحيلا تحانم نري لدعتلا نذأ نأ ملغا
 :لاقي نأ راصتخالا ىلع تاعانصلا عيمج بادآ

 ةاقيفو انس اناا امير طباع 5 نايعتسا دع 15 كيو

 هيرصحملا بادالاررز اف عنان وعل امر ارك وت تنمو

 :©)ءاونأ ةسمخ لدجلاب

 ؛ هباطخ يف نْيَلداجتملا [ب/١٠] نم دحاو لك ةبترم نايب يف :اهنم عون

 ؛ ظفللاو ىنعملا ظفح نم امهمزلي ام نايب يف :اهنم عونو

 ؛ ليصحتلا نم لدجلا يف هتاعارم بجي ام نايب يف :اهنم عونو

 ؛ مهفاصنإو موصخلا بيترت نم لدجلا يف ىعاري ام نايب يف :اهنم عونو

 تارهاظملاو تاطلاغملا نع زّرحتلا نم هيف ىعاري ام نايب يف :اهنم عونو

 .موصخلا ىلع

 هللا ءاش نإ هطرش ىلع هاضتقم عاونألا هذه نم عون لك يف ركذن نحنو

 .اليصأتو اليصفت رثكأ انه امو «(041و ه8 :ص) لصفلا اذه ةيفاكلا بحاص رصتخا )١(
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 9 9 هموسرو لديملا بادآ 5 ع 8

 نيلداجتملا ةبترم نايب يف :لوألا عونلا “©

 هبهذم ٌءانب بيجملا ىلعف «ٌمْدهلا لئاّسلا ٌةبترمو ؛ٌءانبلا بيجملا ةبترم

 ؛ هلاؤس ٌحيحصت دارأ نإ لئاسلا ىلعو ؛ ةحيحصلا لوصأألا ىلع «هنع لوئسملا

 نع هلاصفنا نع هّرْجع وأ « حيحص لصأ ىلع «هبهذم ءانب نع هّرْجع ِهَيِرُي نأ

 ىلغتسا دقف « كلذ هارأ اذإف ءدساف ٍلوق نم «هلصأ ىلع هُمّرلي ام «هايإ همازلإ

 عاطقنا ىلع لدت ىرخأ ةلالد ىلإ كلذ عم جاتحي الو «بيجُملا ىلع ُلِئاسلا

 .٠ بيجملا

 اهمذه نع لئاسلا زّجعو «هاعدا ام ىلع َةّجحلا بيجملا ماقأ ىتمو

 .بيجملا ىلْعَتْساَو لئاسلا عطقنا دقف « ةلالدلا يف كارتشا وأ ةضراعم وأ ضقنب

 ( هسفن ًةبترم ظّمحي نأ «بيجملاو لئاسلا نم ٍدحاو ّلك ىلع بجيو

 امّبر ّبيجملا َّنأل «هتبترم نع هايإ هجارخإب هيلع هبحاص ةليح نم زّرحتيو
 نع بيجملا جرخأف لئاسلا لاتحا امبرو «هلاؤس نع لئاسلا جرخأف لاتحا

 باوجلا لصح وأ «باوج الب ٌةلأسملا تلصح ءاهنم ازّرحتي مل ىتمو « هباوج

 .هيف ٍداسف روهظ الو «هتحص روهظ ريغ نم «ماهُبإلا هجو ىلع

 هلالدتسا ىلع وأ هباوج ىلع لئاسلا لاؤس لمأتي نأ بيجملل ىغبنيو

 اهنم رهظي ال ةهبش دروأ نإو «هنع باجأ هانب ام مده مهوت ةهبش هيف ناك نإف
 قيقحت ةهج نم كلذ هّمزلي الو «هب عّوطتلا ةهج نم كلذ نع نابأ «هانب ام مده

 .رظنلا موسر

 ,همازلإ نع هلاصفناو « بيجملا تاوحي لمأتي نأ اضيأ لئاسلل يغبنيو

 هئانب ٌنيقحت هيف نكي مل نإو « هيف همّلك « هئانب قيقحت مهوي « ىنعم هيف ناك نإف
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 هبادآو هموسرو ههوجوو لّدبْلا بوجو نايب باب

 ههيومت نع نابأو «باجأ ءاش نإو «هنع تكس ءاش نإ «رايخلاب وهف «لوألا

 [ظفللاو ىنعمل ظفح نم مزلي ام نايب :يناثلا عونلا]

 لئاسلا مزلي ام نايب :لصفلا اذه بادأ نم يناثلا عونلا 2#

 .ظفللاو ىنعملا ظفح نم لوئسملاو

 مالك نم ظفحي نأ «لوئسملاو لئاسلا نم دحاو ّلك لاح يف نكمي دق

 َضعب وأ «نآرقلا ظفح تيبص ةلزنمب نوكيف «ىنعملا نود ظفللا هبحاص

 ظفح امهنم دحاو لك يف نكمي دقو ؛هظفح ام ىنعم فرعي ملو «دئاصقلا

 هبحاص مالك نم ىنعملا ظفح امهنم دحاو لك يف نكميو « ظفللا نود ىنعملا

 .اهانعم فرعيو «ةبآ وأ ارعش ظفحي نمك « هظفلو

 0-0 و 07

 ءايشأ 0 « لدجلا ةعانص ىف هانعم ظفحو « هليصحت نم دبال يذلاو

 .لاصفنالاو ؛ مازلإلاو «ةلالدلا هيلع ىنبُي يذلا لصألاو «ةلالدلاو « ةلاقملا :ىهو

 دامت نارا يبقا هلم ىف: قابلا طفش 03 دانس ىلع بعنف

 .اهاوس اميف احموّس « اهيف لدجلا َمْسر اظِفَح ىتمو « اهيلع لديام , ظافلألا نم اهيف

 [يرظن ملع لك يف هتاعارم بجي ام]

 !تاكوف ؛ يِرظن ملع لك يف هظفح نم دبال يذلاو

 ؛هنم بولطملا ٌضرغلا :امهدحأ

 .ةلأسملا ٌرادم اهيلع يتلا ٌةتكنلا :يناثلاو
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 0 تت ل0:
 نيذه ىلإ ةجاحلاو ؛لالدتسالاو رّظَتلا ءهلك كلذب ملعلا قيرطو

 :ةفلتخم هوجو نم عقت نيلصألا

 ؛ اهسفن يف لوصأللا ةفرعم :اهنم

 ؛ اهيلع ءانبلا ةيفيك :اهنمو

 جاتحي يذلا ٍلصألاو « هسفنل هيلإ جاتحُي يذلا لصألا نيب زييمتلا :اهنمو

 ؛ هريغل هيلإ

 ؛ هلصأب عرف لك قاحلإ :اهنمو

 سيل ام لصأ [1/] لك يف لخدي ال ىتح لوصألا دودح ةفرعم :اهنمو

 ؛ هنم وه ام هنع جرخي الو «هنم

 .نظلا ةباغ بجوي امو نيقيلا بجوي ام نيب قرفلا :اهنمو
 و

 .قيقحتلا ىلع ىنعملا ظفح هيف بجي ام نايب اذهف

 [اهيظفحو ظافلألا ةاعارم هيف بجي ام]

 :عضاوم يف مزليف ءاهظفحو ظافلألا ةاعارم امأف

 زاجملا اهيف لمعتسي الو « ظافلألا قيقحت اهيف ىعاري :''ةدودحلا اهنم

 بجوي مل ءاهنم طقسأ اذإ ام الو ءاهيف الل بجوي ام الو «ةراعتسالاو

 ةةرادخملا ل ةلالؤ ةركو اذةلقنللا ول اييفا زكلب اندإو ابرد ةكالن هلطاقما
 .هنم ناصقن الو هيف ةدايز ريغ نم

 لهأ نع فلتخم صاخ جهنم نيملكتمللو «تاروصتلا ديدحت اهضرغ يتلا تافيرعتلا ينعي )١(
 .باتكلا اذه نم ريخألا بابلا :رظناو « قطنملا

 ىضإ
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 ظفل لامعتسا يف اوفلتخا دقو :اهظافلأ صيلخت خت يف للعلا ريرحت اهنمو

 .")هعضوم يف هنيبث امك اهيف يفنلا ظفلو ءانثتسالا

 هب موسقملا ريصي ام ظفللا نم اهيف ركذي نأ بجي :تاميسقتلا اهنمو
 .©0ةلخادتم الو «ةصقان الو ةدئاز ريغ « ةلداع ةمسق ىلإ

 ىتح ةضراعُملل وأ هيلع ضقنلل :هلالتغا يف مصخلا لوق ةياكح اهنمو

 .ةليحلا نم عون وأ «ةرابعلا رييغتب «هنم رارفلا نكمي مل «مازلإلا هيلع هّجوت اذإ

 .قيفوتلا هللابو

 [ليصحتلا نم نيلداجتملا مزلي ام نايب يف :ثلاثلا عونلا]

 نيلداجتملا مزلي ام نايب :لصفلا اذه مكح عاونأ نم ثلاثلا عونلا

 ءوشحلا نود بولطملا ىلع دامتعالاو ؛ مالكلا لوضف ُفْذح :ليصحّنلا

 كلذك «ءام نآمظلا هبسحي يذلا بارّسلاب هانعم لّصحتي ال يذلا مالكلا لّثُمو

 .بارّسلاك وهف «قيقحتلا ىلع لصحي ال « ىنعم هيف مّهوَتُي مالك ّلك

 :نائيش ليصحتلا ىلإ لصوملا ببسلاو

 ؛ كّرتشملا ظفللاب دارملا ريسفت يف « سابلإلا عفر :امهدحأ

 285 لوسرلا رختفا دقف ؛ ليوطتلا نع ينغملا «مالكلا زاصتخا :يناثلاو

 .اهب لالدتسالا ةيفيكو ةيلقعلا للعلا طورش نايب يف « عباسلا بابلا نم ثلاثلا لصفلا عجاري 000(

 ٠ عباسلا بابلا نم رشع عبارلا لصفلا يف عاونألا هذهل حرش فلؤملل يتأيس (؟)
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 تلاقو ؛2"”(اراصتخا ثيدحلا يل رصتخاو «ملكلا عماوج تيتوأ» :هلوقب

 ىه ةغالبلا نإ :اولاقو « "تع راثكإلاف زاجيإلا كافك اذإ" :اهلاثمأ ىف بّرعلا

 « لوضفلا فذحو لوصفلا عمج اهنإ :اولاقو «ريثكلا ىلع ليلقلاب ةلالدلا

 نم ىلإ ءامعزلا ضعب عيقوتك ءاهيف راصتخالاب '"تاعيقوتلا باحصأ رختفاو

 امل ةفوكلا لهأ ىلإ حاّفسلا عيقوتكو :"ىّنع فك ام فاك انأ" :هفاخي ناك

 :لماع ىلإ نومأملا عيقوتكو «"مكيلع ْرّمْوُي نونوكت امك" :مهلماع هيلإ اوكش
 يلع نينمؤملا ريمأ عيقوتكو ؛"كرمأ هتيفك الإو « كْئم ملظتملا اذه رمأ ينفكا"

 لثمو ؛"”"مالغلا دهشم نم ٌريخ خيشلا يأر" :هيلإ رتشألا باتك يف « ين
 .ريثك اذه

 يذلا ّدلألا مصخلا ىلع ةرهاظملاو حرشلا دنع امأف «للعلاو لئالدلا صيلختو

 لوقل « قهيفت الو قّدشت ريغ نم «مالكلا يف عّسوتلاب سأب الف « هلثم لمعتسي

 :يف )*7١11( يراخبلا :ةريره يبأ ثيدح نم هيلع قفتمف ثيدحلا نم لوألا رطشلا امأ (1)

 :باب «ةالصلا عضاومو دجاسملا :يف («(9؟7) ملسمو ؛ديلا يف حيتافملا :باب « ريبعتلا

 دقف (اراصتخا مالكلا يل رصتخاو) يناثلا رطشلا امأو ؛اروهطو اذجسم ضرألا يل تلعج

 رمعل ةصق يف ةبالق يبأ ثيدح نم 77١( :ص) ليسارملا يف دواد يبأ دنع السرم يور

 .75 مكر ثيدح 4 :ص) ةنسحلا دصاقملا رظناو ٠ هيو باطخلا نب

 وأ ؛رمألا ةالو نم هوحنو ناطلسلاك ؛هيلإ عفر نمل هنم غارفلا دعب ءيش قاحلإ وهو :عيقوتلا )١(

 ةيبرعلا ةغللا مجعم « (7609/77) سورعلا جات هيف يأّرلا ديفي امب ةقيثو وأ باتك ىلع لييذت

 .(7 5/87 /7) ةرصاعملا

 نع يكحي مالكلا اذهو .نافورعم مالغلاو خيشلاو ٠ ىثرو ءارآ عمجلاو «داقتعالا :يأرلا 69

 مكألا رهز .بابشلا ىلع «؛ بوطخلا ةاقالم يف «نسلل ليضفت وهو ؛ههجو هللا مرك ١ يلع

 .(0"8/) مكحلاو لاثمألا يف

 احر
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 ةلاطإللف «"0(نوقدشتملاو نوقهيفتملاو نورائرثلا « ّيلإ مكضغبأ نإ» : لي ينل

 .هيف زجعب سيلو « عضوم راّصتخاللو « هيف لوقلا ٍلَطَحل تسيلو « ٌعضوم

 ّيشحولا نود «لدجلا بحاص مالك ٌنوكي نأ بجي «ةلمجلا يفو

 نوكي لب «لّدرتسم الو لّقثتسم ريغ ءَنَهَتْمُملا يّماعلا قوفو «نّجهتسملا
 لاق كلذلو ؛©)(اهطاسؤأ رومألا ريخ» :ّيَك يبنلا لوقل « نيتئيس نيب ةنسح

 مهب قحليو « يلاغلا مهيلإ عجري « طسوألا طمّتلا ةمألا هذه ريخ» :هيل ؛و يلع

 الو طارفإ هيف سيلو «ططش الو سكو هيف سيل طسولا :ليقو 96 يلاتلا

 امهالك « طيرفتلاو طارفإلا :ليقو «ففاحجإ الو فارسإ هيف سيلو « طيرفت

6 

 4 ل هل ا

 « لدع هديحوتف ءءاضعألا هنع ىفنو حدملا تافص هلل تبثأ نمو « هّبسم

 رباج ثيدح نم ؛« قالخألا يلاعم يف :باب ؛ ةلصلاو ربلا يف (راشب/؟18١) يذمرتلا هجرخأ (1)
 :لاق ؟نوقهيفتملا امف «نوقدشتملاو «نوراثرثلا ائنملع دق «هللا لوسر اي :اولاق» :هيفو

 ((178484) دمحأ هجرخأ ينشخلا ةبلعث يبأ نعو ؛ بيرغ نسح ثيدح :لاقو "نوربكتملا

(178646). 

 هنع هاور نيعباتلا دحأ فّرطم مالك نم تباث وهو ؛هعضوب مكح مهضعبو ءاعوفرم حصي ال (؟)

 (018/4) 511/5 :مقر ناميإلا بعش يف يقهيبلاو «(17/17) فنصملا يف ةبيش يبأ نبا

 .مهريغو

 حرش يف يئاكلاللا هقيرط نمو « ثيدحلا بيرغ يف ديبع وبأ :هي ّيلع ىلع افوقوم هجرخأ ()
 نب يلع ىلع فوقوم وه امنإو ًاعوفرم هدجأ مل :يقارعلا لاقو )/١580(« داقتعالا لوصأ
 نيدلا مولع ءايحإ ثيداحأ جيرخت ها ًاعاطقنا هيف نأ اَّلِإ تاقث هدانسإ لاجرو « هةر بلاط يبأ

 .(؟؟؟/1)
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 .[ب/١١] ليطعتلاو هيبشتلا نع جراخ

 03 2 0 ع

 « يرّبج وهف نيبستكم ريغ دابعلا نأ معز نمو «يردق وهف (هدابع تاننكأ

 ٌلدع هلق ندع ويف هبيسكل قلاخ هللاو ةةلمعل فك ديعلا نإ لاق هو

 اذإف «نيتئيس نيب ةنسح هّمالك ّنوكي نأ ىغبني «لدجلا بحاص كلذك

 كلذلو «لئاضفلا باوبأ ٌدهشأ نسحلا مالكلا نأل «هلضف ناب «كلذل َقّفُو

 :[ليوطلا] الا لاقو «( "هناسل ثحت ءوبخم ءرملا" :لثملا ف ليق

 مدلاو محللا ةروص الإ قبي ملف هُداؤف فصنو فصن ىتفلا ناسل

 ملكتلا يف هّصقن وأ هثدايز ٌبجُعم كل ٍتماص نم ىرت ْنِئاكو

 وأ ةلثمم ةروص الإ ناسللا الول ناسنإلا ام" :ناوفص نب دلاخ لاقو

 توكسلا فصت كنأ توكّسشلا ىلع مالكلا لضف ىف اولاقو «"ةلمهم ةمحل

 («مالكلا نم لضفأ ءيش ناك ول :ليقو «توكسلاب مالكلا فصت الو ؛مالكلاب

 . 240 هئايبنأ ىلع هللا هلزنأل

 نأ اهّقح نمف هب الإ لدجلا ةعانص متت ملو «مالكلا لضف تبث اذإف

 يف لدعلا طورش يفوتسيو «لدجلا ةدئاف رمثي ام «مالكلا نم اهيف لمعتسي

 .قيفوتلا هللابو « هتدئاف ليصحت

 تاقلعملا حرشو «(1078 :ص) برعلا راعشأ ةرهمج :رظناو « هتقلعم يف ىملُس يبأ نب ريهز وه )١(

 5١١(. :ص) عستلا
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 ُبيترت هيف ىعاري ام نايب يف :لصفلا اذه عاونأ نم عبارلا عونلا ':

 وأ ءهمصخ ةقبط يف َنوكي نأ ولخي ال «لدجلا يف مصخلا نأ اوملعا

 ةقبطلا باطخ الخ « مهنم ةقبط ّلك باطخو «هتلزنم نود وأ «هنم ةبتر ىلعأ

 .مهلزانم ردق ىلع سانلا بطاخي نأ هنأش نم ٌميكحلاو « ىرخألا

 وحنو «لطاب كمالكو «تأطخأ سيئرلل لئاسلا لوقي نأ نسحي الو

 ام حيحصت ىلع لدي ال «تركذ يذلا اذه نأ ركْنُت ام" :لوقي نكلو «كلذ

 وحنو «"اذكو اذكب هيلع ضرتعا نم ضارتعا دسفي اذامبو" « "هحيحصت تمر

 .كلذ

 116 ةلفقسم فلئاعو ٠ تاطحا ؟هلالاقيتنا ناع قط نود ناك نإو

 .كلذ وحنو

 نم ءاذك نود اذك اذه ىف قحلا :هل لوقي نأ نسحألاف هّريظن ناك نإو

 .كلذ وحنو « تيكو تيك ةهج

 ىف هلك اذهو « هلثمب لباقي نأ هقحف « باطخلا ىف ريظنلا نسحأ املكو

 .لدجلا مسر هبجوي ام

 ىف فطلتي نأ سأب الف «بهذملا ىلإ ءاعدتسالا قيرط كلس نم امأف

 ىفطصملل لاقو « [:م :ه] 4 تك دكَدَتي مَهَلحَل ال الو دل اًلوُمَق# :امهل لاقو
 ؟ 41 ت16 سا ا ا

 ١69[ ٠ :نارمع لآ] «َتكَلِإَوَح نم أوصف بْلَقْلا ظيلغ اظف َتيكولَو# : د

 ل
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 نع يهنلا يف باستحالا دارأو «نيدلا ىلإ ةوعدلا هدارم نكي مل ىتمو

 نأ يور امك «باطخلا يف ليهستلا نم ٌّمهأ هيف ظيلغتلا ناك امبرف «ركنملا
 نوراه اي" :همالك لالخ يف لاقو «ديشّرلا ىلع ّبستحا برح نب بيعش

 همساب قو هللا وعدأ انأ :لاقف « يمساب ينتوعد اذامل :هل لاقف ءاذكو اذك َتلعف

 هباتك يف هللا ىّمس دقو «كمساب كاعد نم ركنت امو «نمحر اي هللا اي :لوقأف

 دي َتّيتإلو 0٠[« :حفلا] هلأ ُلوُسَر ٌدَّمَحْمل :لاقف «هّودع هيف ىنكو هبيبح

 ١[". :دسملا] « هَ

 :هيلع ابستحم هل لاقف هقيرط يف "نونجملا لولهب هيقل ديشرلا جح امل

 :لاق يبالكلا رامع نب هللا دبع نب ةمادق نع لئان نب نميأ انثدح ؛نوراه اي"

 !ٌكيلإ" الو ءدّرط الو بّرض ال ءابضعلا هتقان ىلع لَك هللا لوسر تيأر»

 كلو «لولهب اي تنسحأ :ديشرلا هل لاقف «©")(ةبقعلا ةرمج ىمر ىتح «"!كيلإ

 اهتذخأ نم ىلع اهذدرأ ءاهب يل ةجاح 5 0 ا

 «قارعلا ءاهقف عمجأ" :لاق [|/0] ؛اهب هيضقت انيد كيلع لعل :لاقف «"هنم

 ما
 ىل

 سوسو « يفوكلا يفريصلا بيهو وبأ «ورمع نب لولهبلا وه" :يبهذلا لاق .نونجملا لولهبلا )١(
 هل .نيناجملا ءالقع يف دودعم وهف «تقو يف وحصي ناك دق وأ « طلتخا هنظأ امو « هلقع يف

 راشب ت مالسإلا خيرات ؛"ليدعت الو حرجب هل اوضرعت امو «تاياكحو ؛«نسح مالك

 .(10/11) دادغب خيرات )١194/1١١(« تايفولاب يفاولا (818/5)

 هجرخأ ثيدحلاو «هقيرط نع مهفرص يف هدونج فرصتو «سانلا يف هفاستعا هيلع ركني (؟)
 يذمرتلاو ؛ابكار رامجلا يمر :باب «جحلا يف (0120"7) ةجام نباو ؛.(«585٠) دمحأ

 نب ةمادق ثيدح نم ؛رامجلا يمر نع سانلا درط ةيهارك :باب , جحلا يف ؛ (راشب/ 0)

 دحاو ثيدح الإ ةمادقل حصي الو" )8١5/7(: ريبكلا ءافعضلا يف يليقعلا لاق هللا دبع

 .هركذف «هنع لبان نب نميأ هاور
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 لك يف كتقفن كيلع يرجن انإف" :لاقف «237"نيّدلاب ىضقُي ال نيّدلا نأ ىلع

 ينيسنو «كلاح ةلالجل كركذ َعْو هللا نأ ىرتأ « ىنتفصنأ ام" :لاقف «"موي

 ."”ينيفشي وهف تضرم اذإو « ينيقشيو ينمعطبل هنإ امأ « يلاح لومخل
 و

 .ههجوب هيلع لابقإلا :همصخل "”[ئلدجلا] فاصنإ يف بجي اممو
 ىلع ءانبلا نم هعنمي ال نأو , همالكل عيطقتلا كرتو «ههجو يف حايصلا كرتو

 ناك ْنِإ لصألا حيحصتب ةبلاطملا نم هعنمي الو « الوئسم ينابلا ناك نإ « هلصأ

 بيجملا ملظ لوأ نإ" :ليق دقف «مسقني ال ام هيلع مّسقي ال نأو ءالئاس

 ىلع املسم هنظي ٍلاؤس يف لئاسلا رمتسا نإف ؛"مسقني ال ام ميسقت لئاسلل

 امب لمعتسي الئل هل هبهذم ركذف « هيلع هعطق « بيجملل ناك « بيجملا بهذم

 هبو باوصلل قفوملا هللاو «لاحلا ىف ىلوألا وه ام ىلإ دوعيو «هيف ةدئاف ال

 .قيفوتلا

 يفو تاطلاغملا نع زرحتلا يف :لصفلا اذه عاونأ نم سماخلا عونلا ©

 نع هايإ هجارخإب «هيلع همصخ ةليح نم زرحتي نأ ٌيِلدَجلل يغبني
 ىتأ دق بيجملا ناك نإف «ٌلئاسلا رظني نأ كلذ ىف زرحتلا ٌةجوو « هتقيرط

 لّمأتي بيجملا كلذكو «هنع نابأ هب تأي مل نإو «هيف هملك « باوجلا ىنعمب

 ضقاف «نيدلاب يضقي ال نيدلا نإ :لاق « كنع هانيضق نيد كيلع ناك نإ" :رخآ ظفل يفو )١(

 .(597١؟ :ص) نييعفاشلا تاقبط ”كسفن نيد

 .(؟594 :ص) ةحضاولا صئاصخلا ررغ «(58 :ص) يروباسينلا بيبح نبال

 .اذكه دعب هلامعتسالو « قايسلل ةاعارم هانتبثأ ام باوصلاو « ةبسن نودب «لدجلا :لصألا ىف ()

 ضرر
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 لصفني مل نإو «هنع باجأ هباوجب لصفنا نإف «هباوج ىلع لئاسلا ضارتعا

 .اباوج هيلع قحتسي ال هنأ هل نابأ هب

 هدارمب هديقي نأو « ةلمتحُملا يناعملا نع هلاؤس صيلخت لئاسلا مكُح نمو

 ضرغلا نع فشكلاب «هتلأسم ماكحإ دعب الإ هباوج بيجملا ىلع سيلو ءاهنم
 .همّلظ دقف هيلع بيجملا همّسقف دييقتلاب «هلاؤس لئاسلا مكحأ اذإف ءاهيف

 لحم نأل , مصخلا راقحتسا كرت « لدجلا ىف هنم زّرحتلا بجي اممو

 لمففا «رينسبلا اهم ندا: اهنوف .ءلاهي ين نقطستم ال ىتلا:نانلا لدبم عضحلا
 .ريثكلا لمع

 هنم رارتغالا زوجي الف هبهذم ضعب ىف «نيمصخلا دحأ أطخأ اذإو

 يف هبذك ىلع لدي ال «ربخ يف هبذك نأ امك «هريغ يف ئطخي ال امبرف « كلذب

 . ربخ لك
 :هوجو نم نوكت لدجلا يف مصخلا ىلع ةرهاظملاو

 قرفل وأ ءرخآ هجو نم هيلع ضقنلل «هّميلست مزلي ال ام ميلست :اهنم

 .اهنع لاصفنالا نكمي ال ةضراعمل وأ « عرفلاو لصألا نيب حضاو

 هللا ةيؤر ةلاحإ ىلع « ةلزتعملا ضعب لالدتسا :تايلقعلا ىف كلذ لاثمو

 الإ اهب كردُي مل «ساوحلا نم ةّساحب هكاردإ ٌصّمخا ام لَك" :هلوقب ىلاعت

 ام الإ اهب كردي مل ءرصبلا ةساحب نوللا كاردإ ّصمخا | ذاف ءهدض وأ هّسنج

 الو ناولألا سنج نم ىلاعت هللا نكي مل اذإف ءهّدض وأ «نوللا سدج نم وه

 ."رصبلا ةساحب هكاردإ زجي مل ءاهّدض

5١ 



 99 هبادآو هموسرو ههوجوو لّدبلا بوجو نايب باب 9

 كاردإ صاصتخا نم تيعدا يذلا َّنِإ :لدتسملا اذهل ائباَحْضَأ لاقف

 ناسنالل قو هللا قلخي نأ اندنع ٌرئاجو «هب درفنت بهذم رصبلا ةساحب نوللا

 ةساح يف ناسنإلل كيو هللا قلخي نأ اندنع ٌرئاجو ءرصبلا ةّساحب هيلع كردي

 املع ىمعألا بلق ىف ع هللا قلخي نأ اندنع زئاجو ءرصبلا ًةساح هقوذ

 .اهفاصوأ صوصخ ىلع ناولألاب

 كلصأ ىلع اهضقنب كيلع ةرهاظم «لصألا اذه كل ملسن انكلو

 امهب كرديو ءاهدحو سمللا ةساحب ناكردي امهنإف «ةدوربلاو ةرارحلاب

 .امهسنج نم الو ءامهّدض ىه تسيلو «ماسجألا

 اهقحلي ؛ةعلتخملا ىلع قارعلا لهأ لالدتسا :ةيعرشلا عورفلا يف هلاثمو
 قالط هنأ تبث اذإ اولاقو «قالط علُخلا نأ يف مهلوصأ ىلع «ءانبلاب قالطلا

 ( [150 :ةرقبلا] نسحب سيرت وأ ٍفوُرعَم لاسم رم كلا : كيو هللا لاق دقف
 قالطلا هلو «[با] ةعجّرلاو كاسمإلا هل علاخملا نأ ىلع كلذ لدف

 .نيترم هعالتخا دعب « حيرستلاو

 ملسن انكلو « خسف انباحصأ رثكأ دنع علخلا ْنِإ :نوُيعِفاَشلا مهل لاقف

 اهنال «ةيالا يف مكل 3 ل عم مكيرنل ؛ 0 :أل «ةبآلا ىف مكل ةلالد ال هنأ ميلستلا اذه :) ءاقالط هن

 ( نيتقلط قلطملا اهيف ريخ ىلاعت هللا نال « ةيعجرلا ةقلطملا ىف تلزئنأ امنإ

 ريخملا وه سيلف «ةعجرلا هل علاخملاو ءاهقالط نيبو «ةعجرلاب اهكاسمإ نيب

 كلذ نم مّلسي ال نأ « هّميلست همزلي ال ام هميلست يف ّيلدجلا مكح نمو

 فرح



 «قرف وأ ةضراعم وأ ضقن مازلإ نم «هميلست يف اقثاو ٌنوكي )ناك ام الإ
 ال امل ؛هميلستف كلذب اقئاو نكي مل نإف «هنع لاصفنالا نكمي ال هجو ىلع

 .هتبقاع نمؤَت ال ٌررغ « هميلست همزلي

 .باوصلاب ملعأ وهو قيفوتلا هللابو

 .خسانلا نم ملق قبس اهلعلو ءاذك )١(

 فرض
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 عباسلا لعفلا
 "0لدحلا ف ةلمعتسم لاثماو مكحو اياصو ْف

00 

 َّقح ََّأ اوُنَتَأم :ىلاعت هلوقل كو هللا ىوقت ميدقت نيلداجتملا ىلع بجي

 ءاغتبا م مث 6( :نياغتلا] # ريعطَتَسا ام َه هنأ أوقَتاقإ“و «[١٠١؟ :نارمع لآ] 4 تاق

 بيرقتو هنع ةهبشلا ةلازإ ىلإ دضصقلاب «هبحاصل امهنم دحاو لك نم ةحيصنلا

 ةريصبملا هل هللا بهو نم نأل «هبحاص عم هملع نإ ٌقَحلل دايقنالاو «هنم ٌّقحلا

 ىشخيو «باوثلا نم وجري امل ءاهيلإ سانلا ٌرعْذَي نأب اقيقح ناك «هنيد يف

 نم ريخ نمؤملا ةين» :ق# لاقو ؛2"'(تاينلاب لامعألا امنإ» :ّهلَك يبنلا
 ؛"9(هلمع

 مامضناب ةبرق ريصي امنإ ٌلمعلاو ءاهيلع باَكُي اهدارفناب ةبزُق ةّينلا نأل
 لثمتي ام ركذب ىفتكا هنأ ريغ 207١(« :ص) هباتك ىف ارخآ لصفلا اذه ةيفاكلا بحاص لعج )١(

 ؛نالوخلا دنغاام ىلع ةدايز مم لواضتملا هب

 . هي باطخلا نب رمع ثيدح نم هيلع قفتم ءروهشم ثيدحلا (1)
 هدانسإ :لاقو ؛ 1440 :مقرب «(17/6/9) ناميإلا بعش يف ٌئقهيبلا :سنأ ثيدح نم هجرخأ ()

 دعس نب لهس ثيدح نم هجرخأو ؛(١/19١١) هدنسم يف يعاضقلا باهشلاو ؛ فيعض

 .609147 :مقرب )١80/5(« ريبكلا يف ٌئيناربطلا :يدعاسلا

 قرب
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 نم اريخ ةينلا تناك اذهلف ءابعلو ائّبع ناك ةينلا نع درفنا اذإو «هيلإ ةّينلا

 ؛ لمعلا

 حصي الو «ةريثك تادابعل حلصت «ةدحاو ةلاح يف ةدحاو ةّنلا نألو

 ةينلا نأ رّبخلا ىنعم نإ :ليقو ءدحاو ٍتقو يف ةريثكلا لامْعألا نيب عُمجلا

 معز ْنم لوق لاطبإ ىلع ةلالد هيفو لمعلا ةلمج ْنم اهّنأو « لّمعلا نم ريخ

 .دبعلل ٌبسك اهيف سيل «ٌةيرورض اهلك تاّينلاو تادارإلا نأ

 هللا لوقلف «همصخ لوق يف هنأ هل ناب اذإ قحلل هدايقنا ٌبوجو امأو

 «[حم-١1 :رمزلا] (دْدَمَسْحَأ َنوَبََم لوقا َنوُعِمَتَت نَا © ٍداَبعريبفإل :هناحبس
 ء[1-١ :نجلا] © در لإ ةيقي# 25 كنيس نإ :اولاق نيذلا قحلا حدمو

 َدَعَب َّن ؟ ىف كولي م :لاقف هل ٌّقحلا حوضو دعب لطابلا يف ىدامت نم ّمذو

 يف 5 رمع لاقو «[: :لاغألا] *(َنوُرظَي مهو تما لِ َنْفاَمم اًنأَح َيياَم
 هيف تعجارو «سمألاب هتيضق ٌءاضق كعنمي الو» :ىسوم ىبأ ىلإ "5

 ىلوأ «قحلا ىلإ عوجرلا نإف «قحلا ىلإ عجرت نأ كدشرل تيدهف « كلقع

 . 27(لطابلا يف يدامتلا نم

 ؛ءاضقلا يف هني ىسوم يبأ ىلإ زب باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ ةلاسر نم ءزج وه )١(
 «هدنسب فلؤملا نع )7١11/5( )5١4/1١(« اهنم عضاوم يف ىربكلا نئسلا يقهيبلا اهاور

 نب ديعس ىلإ هدنسب )/7١0117( )107/1١١(« مكاحلا ينعي ظفاحلا هللا دبع يبأ هخيش نعو

 هاورو" :لاقو .هلوطب هركذف "..دعب امأ" :م ىسوم يبأ ىلإ رمع باتك اذه :لاقف ةدرب يبأ

 (0//8717) نئسلا يف ينطقرادلا هاور دمحأ قيرط نمو ؛ "نايفس نع هريغو لبنح نب دمحأ

 نبا مامإلا حرش دقو .(491/1) هقفتملاو هيقفلا يف يدادغبلا بيطخلا هاورو ؛ :مقرب

 اذهو» :لاقو ءالصؤمو الصفم احرش ةلاسرلا هذه 86 85/١ "نيعقوملا مالعإ" يف ميقلا

 .«ةداهشلاو مكحلا لوصأ هيلع اونبو «لوبقلاب ءاملعلا هاقلت ليلج باتك

 افرام
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 يف «ةمومذملا ةبلاغُملا اهبحاص دْصَقف قحلا روهظ دعب ةلداجم لكو

 ٍلطكبلاي أوادحبو# :هلوق يفو 2[ :تاصن] «َنوبِْدَت ملل هيف أَمْلاَوإ :هلوق

 1 :رفاغ] * َّنَحْلَأ هب أوُصِحْنِسل

 :ىلاعت هلوقل « هانعم ٌرقتسي مل ءيش ىلع ملكتي ال نأ لداجُملا طرش نمو

 . [.1 :ءارسإلا] 4مَلِع هوب َكَآ َسْنِل اَم ُتَقَت الوإل

 1 كي قدك لي 5 :هلوقل ءهيفن نّقيتي ال ام يفني ال نأ ءاضيأ هقح نمو

 [٠ :سنوي] يلعب أوظيح

 ةبيهلا نإف «ةبيهلا هذخأت وأ «فاخُي عضوم يف ملكتي ال نأ هقح نمو

 .(«باخ باه نم» :ليق دقو ءةييكلاب ةنؤرقف

 عم رِظاَنُي ال هنإف ءرَظَنلا قوقح ءافيتسا نع هّرطاخ ُلَكشَي ام لك كلذكو
 ساقو «ناعبش وأ (7(نابضغ وهو ىضقي نأ يامل يهن) امك «هدوجو

 ل ل ٍلاح َّلك كلذ ىلع « هن ّيعِفاَّشلا

 ةنطبلا ١ [أ/14] :صاعلا نب ورمع لاق دقو « ةطرفم ةئطب وأ كديدش فوخ وأ لوب

 .(ةنطفلا تفذُت

 فارسإ الو «لالخإ الو «لالقإ الب اطّسو همالك ّنوكي نأ هقح نمو

 .اذه لبق لصفلا يف ف هانيب امك « فاحجإ الو

 « ةيضقألا :يف )١08( يراخبلا :هيبأ نع ةركب يبأ نب نمحرلا دبع ثيدح نم هيلع قفتم )١(
 ءاضق ةهارك :باب « ةيضقألا :يف ؛(19/19) ملسمو ؛ نابضغ وهو يضاقلا يضقي له :باب

 مهف امم وه امنإو ثيدحلا ظفل نم سيل «ناعبش وأ :فئصملا لوقو «نابضغ وهو يضاقلا

 .ملعأ هللاو .اطابتسا هنم

 ضرك



 يوب كا طا كاش عيوب 99 لدجلا يف ةلمعتسم لاثمأو مكحو اياصو -7؟ مم
 دوصقم ريغ هضرغ يف ِّرم ام «همصخ مالك نم دري ال نأ اضيأ هقح نمو

 لئاسم نم ةلأّسم يف ءايبغألا ضعب رظان ءانباحصأ ضعب نأ يكح امك ءهيلإ

 ٌثعطقل ٌةمطاف تقرس ول» :هيف ليق يذلا ربخلا يف هيلع لّدتساو «ةقرّسلا

 ةمطاف فصوُت فيك" :هلوقب نيرضاحلا دنع هيلع مصخلا عّنشف « "0(اهدي

 ."”ةقرسلاب

 ؛ناودع وأ ٍدسحل « هّمالك هيف عمسُي ال عضوم يف ملكتي ال نأ هقح نمو

 .©9(هسفن لذُي نأ نمؤملل ىغبني ال» :ُ# هلوقل

 نوعمجي هموصخ ىأر نإف ءادحاو الإ ةبوت لك يف ٍرِظاَنُي ال نأ هقح نمو

 مهيلع رهظتسا ءاش نإو «مهنع ضرعأ ءاش نإف «مالكلاب هنوبلاغيو «هيلع

 ([140/ :ةرقبلا] «ةيآلا (ةَريَكح ٌهَكْف تركع ٍةَِيَق ٍةَعِو نّيمَك» :ىلاعت هلوقب
 :[رفاولا] كلذ يف دشنأو

 "”يماود هّبلاخم ثيل نعو  مهنع لف ّيلع اوعمتجا اذإ

 ءاهلوأ «عضاوم يف يراخبلاو ؛(507410) دمحأ :نب ةشئاع ثيدح نم هيلع قفتم )١(
 ( (يقابلا دبع/784١) ملسمو ؛ راغلا ثيدح :باب ؛ءايبنألا ثيداحأ :يف 2 (قوط/4076)

 .هريغو فيرشلا قراسلا عطق :باب ؛دودحلا :يف

 )١144/ ملسمو ؛(1015410)و )١61١49( دمحأ :رباج نع ريبزلا يبأ ثيدح نم هجرخأ

 :يف )1894١(«2 يئاسنلاو ؛هريغو فيرشلا قراسلا عطق :باب ؛دودحلا :يف «(يقابلا دبع

 يرابلا حتف عجار « فالتخالا ضعب هظفل يفو .نوكي ال امو ازرح نوكي ام :باب ؛دودحلا

(90/1). 

 يف ةجام نباو ؛ بيرغ نسح :لاقو «(راشب )5١014/ يذمرتلاو )١7444(« دمحأ دنع وه (؟)

 هللا لوسر لاق :لاق «ةفيذح نع هظفلو ؛ (يَسْشََأ يَنَلَعْأوُمماَ َنب اهيل :هلوق :باب « نتتفلا
 .”هقيطي ال امل ءالبلا نم ضرعتي :لاق ؟ هسفن لذي فيكو :اولاق . هسفن لذي نأ نمؤمل يغبني ال" :ُك

 -(يناثلا نود لوألا رطشلا يف كلذك وهو «(077 :ص) قدزرفلا ىلإ ةيفاكلا بحاص هبسن (*)

 فري
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 ءهنع لصفناو «هيلع ةلئسألا تمحدزاو موصخلا هيلع عمتجا اذإو

 :[لماكلا] ندر لو اقر هنأ ناك لكلا بلغو

 (7لطخألا فنأ ٌتْعّدَج ثيعبلا ىلعو يمسيم قدزرفلا ىلع تعِضو امل

 هكحضب مهويو «كحضلا عضوم ريغ يف كحضي همصخ ىأر نإو
 :[براقتملا] رعاشلا لوقب لثمت «همالك هقاعضتسا

 "كفي اهدئادتملا ةسكو ٠ اهطسسم نثللا نم ثكحسف

 لثمت «هنم ةيرخسلا مهوتو «همالك دنع كحضي ةعدتبملا ضعب ىأر اذإو

 . [1* :نيففطملا] 4 نكح اوما َنيِدَلأ نم اوك وَُرََأ نيا نإ :ىلاعت هللا لوقب

 لوقب هيف لثمت «هب يرزيو «همالك بيعي نيرضاحلا ضعب ىأر اذإو
 : [رفاولا] يبنتملا

 "'ديقسلا مهفلا نم هتفآو احيحص االوق بئاع نم مكو

 :(846/7) قدزرفلاو ريرج ضئاقن حرش يف امك هيف ذإ

 تايرابُح كَصِيِزاب ْنَعم»  ْمُهنع لَّخف ّيلع اوعمتجا اذإ

 :"ثيل" ضوع ”زاب" درر ل ةدينقف يل ريتال نب اكلاعل بسر هلأ ىرحملا لتلو

 يِماَرَد هَبِلاَخَم ٍزاَب نَعَو مُهنَع ْلَخَف َيَلَع اوعّمَتجا اَذِإ

 مايّثلا َمالحأ ُفاَحَأ فِيَكَو  يِنوُقَوَح اَم ٍفِئاَكِب تسل

 ؛ (175/17) سانلا تاملك يناعم يف رهازلاو « (”5 :ص) زتعملا نبال عيدبلا يف ةياورلا اذك )١1(

 ضئاقن يف اذكو «"ثيعبلا اغضو «.م )٠/7 بيبح نب دمحم حرشب ناويدلا يف اهنكلو

 ةلذلاو ءاذختسالا وهو وغضلا نم "اغض"و ؛ (787/1) ىنثملا نب ةديبع يبأل قدزرفلاو ريرج

 .(ةمجعملا داضلا :لصف واولا فرح «برعلا ناسل)

 )0614/١(. يركسعلا لاله يبأل لاثمألا ةرهمج ىف امك َيِلجعْلا فلد يبأ رعش نم (؟)

 .779 يدحاولا حرشب هناويد ()

 فرك



 لديلا يف ةلمعتسم لاثمأو مكحو اياصو ل 9

 هب لغتشي ال نأ هب ىلوألاف (هفّسلا نيرضاحلا ضعب نم ىأر اذإو

 لثمت نإو ««توكسلا قمحألا باوج» :برعلا لوقب لّكمتلا هنم نّسح اًمبرو

 :[ليوطلا] يبنتملا لوقب
 و

 ("”لكاشت ال ْنم كاداع نم ظيغأو هبيجت ال نم كادان نم ٌبعتأو

 .هلك كلذ نم نسحأ هنع توكسلاو ؛ سأب الف

 اًدِاَول :ىلاعت هللا لوقل «ليمج قفرلاب لوق هب ىلوألا نإ :ليق دقو
 . [17* :ناقرفلا] ملَس أوأاَ ترويج ل ْميبطاَح

 نمل «ةيافك هنم انركذ اميفو «لايذألا رّشنو «لاط هانلطأ نإ باب اذهو

 .ىلاعت هللا ءاش نإ قيفوتلاب ماعنإلا يلو هناحبس هللاو « ةيارد هل

 د

 :لثملا ليبس ىلع" :ىنعملاو ؛هحورشو ناويدلا نم بيوصتلاو «هبيجت ال نأ :لصألا يف )١(
 تنك نم «كب ًابذعت مهدشأو «هتبواجم نع ًاعفترم تنك نم «كل هئادنب كيدساح بعتأو

 حرش ."هلثامت ال نم كل مهمركأو « هلكاشت ال نم كيلع كئادعأ ظيغأو « هتبطاخم نع اهزنتم

 .(؟717/؟) لوألا رفسلا  يليلفإلا نبال يبنتملا رعش يناعم

 ضرح





 لدجلا يف بجي ام نايب يف

 بيرقتلاو بيذهتلا ىلع بيترتلا نم

 اهتمجرت هذه «ةعبرأ لوصف بابلا اذه يف عقب

 ؛ ةلمجلا ىلع عرشلاو لقعلا يف ةلدألا بتارم نايب يف :لصف

 ؛ عرشلاب الإ ملعي ال امع لقعلاب ملعي ام ليصفت يف :لصف

 ؛ اهبيترتو لقعلا ةلدأ ليصفت يف :لصف

 .اهبيترتو عرشلا ةلدأ عاونأ ليصفت يف :لصف

 .هطرش ىلع هاضتقم « لوصفلا هذه نم لصف لك يف ركذنسو





 9 لئلا لع عرشلاو لقعلا يف ةلدألا بترم ناب ١ 6م

 لوزلا لصملا

 اميف ةفلتخم ٌريغ ةيعرشلا ةلدألاو ةيلقعلا ةلدألا نأ ؛ هللا مكدعسأ اوملعا

 قلعتت ةيلقعلا ًةلدألا َّنِإ ٌتيح نم «قزف امهنيب ناك ْنِإو ءاليلد ٌليلدلا ناك هل
 كلت نوك بوجو ىلع لقعلا لد ٍتافص ىلع اهنوكل وأ ءاهسُفْنأل اهتالولدمب
 كلت ىلع اهّدوجو لقعلا ٌلاحأو ءاهماكحأل ًةبجوم اللعو ابابسأ تافّصلا

 :اهنال لدم ىلع ةلاو: يف كاقنملا

 يف ِضاَرْعَألا ثودح ٌهلالد ءاهِسُقنأل اهلولدم ىلع اهتلالد لاثمف
 اهثدْحُم تابثإ ىلع ثداوحلا ةلمج ٌةلالدو «ماسجألا ٍثودح ىلع ماسجألا

 ءاهسفنأل [ب/2م] ثداوحلا اهّتقحتسا ةفصلا هذهو « ثداوح تناك ثيح نم

 نع «ثداوحلا نم ءيش جورخ الو «ثداوح اهنوك نع اهجورخ زوجي الو
 .؟0هثدخُم تابثإ ىلع ةلالدلا

 - 6. و

 يدحتلا عم ةداعلا ضقن ىلع اهفوقول «هيلع ترهظ نم قدص ىلع 2")ةزجعملا

 )05/١(. هقفلا لوصأ يف طيحملا رحبلا :رظنا )١(

 الط لسرلا مالعأل ليق امنإو" ١9(: :ص) "نيدلا لوصأ" هباتك يف فنصملا لاق (؟)
 ليقف اهيف ءاهلا تديزو ءاهلاثمأب مهتضراعم نع مهيلإ لسرملا زجع روهظل « تازجعم

 ةغلابملا تعقو امك ءاهيف ةضراعملا نع مهيلإ لسرملا زجع نع ربخلا يف ةغلابملل "ةزجعم"

 ."ةيوارو ةباّسنو ةمالع مهلوق يف ءاهلاب

 نحو



 بيرقتلاو بيذهتلا ىلع بيترتلا نم لدبحلا يف بجي ام نايب باب

 فضولا اذه ىلع اهذوجو ليحتسيو ءاهلْثمب اهتِلَباقم نع زّْجعلا روهظو ءاهب

 يف بذاك ىلع اهلثم روهظ ليحتسيو «هيلع ثرهظ نم ٍقْدص ىلع ةّلاد ٌريغ
 ةماقإ نع  هّركذ لج هللا زيجعت ىلإ يدؤت كلذ ةزاجإ نأل ؛ةوبنلا ىوعد
 ام دوجو ليحتسيو « بذاّكلا نّيبو هتيب زييمتلاو « قداّصلا قدص ىلع ةلالدلا

 .هتارودقم ضعب نع « ميدقلا عناّصلا زْجع ىلع لدل دجو ول

 يّدحتلاو «جاجتحالا نم ايراع ةزجعملا سْئج نم وه ام دوجو زوجيو
 ضعب فّسخو لزالزلاك « ةداعلا ضن ىلع تعقو نإو « ةزجُعم نوكي الف «هب

 نامزلا يف ةديعبلا ضرألا ّيط نم '”ءايلوألا ضعبل تاماركلاكو « ضرألا

 وحنو ءاعدلا ةباجإ ةعرس نمو «'"'اهّبحاص ةوهّشلا راصحإ نمو ء«ريصقلا
 .هّريغ هلثمب ىّدحتي الو «هيلع رهظ اذإ ّيلولا هيفخي امم «كلذ

 ىلع رسيتي نكلو اداتعم نكي مل وأ ءاداتعم هيلع رهاظلا ناك ول كلذكو

 . هقدص ىلع َةَلاد ةزجعم كلذ نكي مل « هلثمب ةضراعملا هوذع

 امنإو ءاهسنجو اهسفنل ةلالد نوكت ال ةزجعملا نإ لوقن ؛ ةلمجلا يفو

 كلت ىلع اهدوجو ليحتسيو «ةصوصخملا ةفصلا ىلع اهنوكل ةلالد نوكت
 يلقعلا ليلدلا نأ نم «هانلق ام نايب اذه يفو ءاهلولدم ىلع ةلاد ريغ ةفصلا

 ىلع هنوكل وأ هسنجل هيلع ّلد ءاوس « هلولدم ىلع ةلالّدلا نع هجورخ ليحتسي
 .")ةصوصخم ةفص

 :١(. ص) نيدلا لوصأ رظناو « تاماركلاو ةزجعملا نيب قورفلا دحأ وهو 00(

 رفسلا نم هعنم يأ « ضرملا (هرصخأ) :تيكسلا نبا لاق" 07 :ص) حاحصلا راتخم يف 6

 ."اهديري ةجاح نم وأ
 - 2 يلقع ليلد اهنإ لاق نمف ؟ يداع مأ يلقع ليلد يه له ؛ ةزجعملا يف فالخ انئاملع َنيِب 0
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 35 ةلْمجلا ىلع عرشلاو لقعلا يف ةلدألا بتارم نايب 95 ١-

 ناك ىتلا اهماكحأل تارامأ ةعيرشلا اهتلعج ىتلا ةيعرشلا ةلدألا امأو

 ىلع لدي ام اهيف سيلف «ءاهفالخب هٌدورّوو ءاهب دبعتلا ٌدورو لقعلا يف ازئاج
 ؛هيلع هّبلالد لقعلا بجوي ةفص ىلع هنوكل هيلع لدي ام الو «هسفنل مكُحلا

 .ةفصلا كلت ىلع ناك ىتم

 . مسالا يف عّدوم ىنعمو ٌةفصو ٌمسا :عاونأ ةيعرشلا ةلدألا نأ كلذو

 ٠[« :ةبرتلا] «َنيدرْتَمْلأ أَويفَدأل :ىلاعت هلوقك :مسالاب مكحلا قيلعتف
 ُةَقِراَسلَأَو ُفِراَسلآَولو «[؟ :رردلا] ودنا اَمهْنَم ربك لك اود ناو هَل
 ؛ ماكحألا ىلع ةلاذلا انهم الا نمي كالذ-رعتيتو ا[ ةةشابلا] 4 اًمهيركأ ارفف

 «قراسلا عطقو « ينازلا دّلجو كرشملا لتقب رمألا دورو بجوي ال لقعلاو

 .هفالخب دبعتلا دورو زاوجو « كلذب دبعتلا دورو زاوج هيف لب

 لوقي نم لوق ىلع ؛همكح يف هقلاخ هتفص يف هفلاخ ام نأ ىلع هتلالد يف

 ةفولعملا نأ ىلع ةلالدلا يف مْوَّسلاب ماعنألا ةاكز قيلعتك ؛ "”باطخلا ليلدب

 قاحسإ يبأ ذاتسألا مامإلا رايتخا وهو ؛فلؤملا هركذ امك «طرش ىلع لدت اهنأ ىريف

 وه يلقعلا ليلدلا نأل ؛ يداع ليلد اهنأ ىآر ْنمو «داشرإلا يف نيمرحلا مامإو « ينييارفسإلا

 ريغي امم ىوعدلاب نارتقالا سيلو « طرشلا هيف روصتي ال «هسفنل لدي ام"و «هسفنل لدب ام

 لوألا بهذملا هّدر يف يرايبألا لاق اذك" .هل نكت مل ةيسفن ةفص هل لعجيو َقِراَّخلا ةفص

 عم 57/1(2) ناهربلا يف ينيوجلا مامإلا مهنمو نيملكتملا نم ريثك يأر وهو )١/474(«
 لوصأ يف طيحملا رحبلا :رظناو ؛(١/477) نايبلاو قيقحتلا يف يرايبألا خيشلا هحراش

 .ملعأ هللاو ؛ (00  ه١/4) هقفلا

 -موهفم وه :يناثلاو « ظفللا موهفم ةلالد :نيمسق دحأ «فلاخملا موهفم وأ باطخلا ليلد )١(

5320 



 بيرقتلاو بيذهتلا ىلع بيترتلا نم لدجلا يف بجي ام نايب باب

 ةتوتبملا نأ ىلع ةلالدلا ىف «''”لمحلاب ةتوتبملا ةقفن قيلغتو « '''اهيف ةاكز ال

 ؛ اهقراف ْنم ىلع اهل َةقفن ال ءاهيف لمح ال يتلا

 .اهدوجول الو تافصلا كلت مّدعل ماكحألا هذه بجوُي ال لقعلاو

 لضافتلا ميرحت قيلعتك :(")وسالا يف عّدوم ىنعم ىلع مكحلا قيلعتو

 رابتعا يف 2؛”سنجلا عم توقلا وأ ليكلا وأ معطلا ةلع ىلع ريعشلاو ربلا يف

 ىلع ٌةلالد لقعلا ىف سيلو «نيسئاقلا دنع هائعم هيف دجو ام ّلك ىف همكح

 ؛ يناعملا هذه نم ءيشب ميرحتلا قيلعت بوجو

00 

 مف

 قرف

)2 

 فالخ قيلعت اضيأ ٌرئاجو ؛اهيلع ماكحألا قيلعت لقعلا يف ازئاج ناكو

 «لوصألا يف روهشم فالخ هيفو « قطنلا لحم ريغ يف ظفللا هيلع لدي ام :ينعيو ؛ ةقفاوملا

 .باتكلا نم عضاوم يف هنع مالكلا فلؤملل رركتيسو « كلذل ةراشإ فلؤملا ةرابع يفو

 وهو «'ةاكزلا مدغلا ةمئاس يف" :ظفلب يتأيو ءلوصألا بتك يف روهشم لاثملا اذه :لوقأ

 بتك :لاق هو سنأ نع ثيدح نم عزتنم « ىنعملا رصتخم وه امنإو ؛ ظفللا اذهب تباث ريغ
 تناك اذإ اهتمئاس يف مئغلا ةقدص يفو" :هيفو «هلوطب هركذف «باتكلا اذه هر ركب وبأ يل

 يف يراخبلا مهنمو «نئسلاو حاحصلا يف هوجرخأ «"ةئامو نيرشع ىلإ «ةاش اهيفف نيعبرأ

 رظناو ؛(401١و 500١و )١444 :ثيدح «منغلا ةاكز :باب ؛ةاكزلا باتك يف :اهلوأ باوبأ

 :ص) ريثك نبال بجاحلا نبا رصتخم ثيداحأ ةفرعمب بلاطلا ةفحت :ثيدحلا اذه لوح

 .(111/7) رجح نبا ظفاحلل رصتخملا ثيداحأ جيرخت يف ربخلا ربخلا ةقفاومو .(«89

 تأ كنا نع أول نورا الو قمم ني ررَكَس تن نو َنطوكنْأ :ىلاعت هلوق يف
 قيلعتلا له :فالخ ةلأسملا يفو « [7 :قالطلا ةروس] *« شكت َنَعَصَي َّقَحَنوتِلع أوه ٍلَح

 صاصجلل نآرقلا ماكحأ :رظناو ؟ ةلعلاب مأ ةفصلاب له ينعي ؟هدنع ةسوبحم اهنوكب مأ لمحلاب

 .(787/4) ىبرعلا نبال نآرقلا ماكحأ «((514/)

 1 ٠تايعرشلا يف سايقلا وهو

 .ةيكلاملا لوق ىلع سنجلا عم توقلاو ةيفنحلا لوق ىلع ليكلاو ةيعفاشلا لوق ىلع معطلا

 دما



 99 ةلْمُحلا ىلع عرشلاو لقعلا يف ةلدألا بتارم نايب 9 ١

 .اهيلع اهماكحأ

 , "”ةصوصخم ماكحأ ىلع ٌةلدأ ةعيرشلا اهتلعج يتلا تاسوسحملا كلذكو

 لكألا ميرحتو «"”رجفلا ةالص بوجو ىلع ةلالدلا يف سمشلا عولطك

 بوجو ىلع ةلالدلا يف سمشلا [1/5] لاوزكو ( مئاصلا ىلع ءطولاَو برشلاو

 لالهكو «برغملا ةالص بوجو ىلع اهبورغو ءاهتقو لوخدو رهظلا ةالص
 ىلع ةلالدلا يف رطفلا لالهكو «هرهش موص بوجو ىلع ةلالثلا يف ناضمر

 ؛ كلذ وحنو « بجاولا موصلا ةدم ءاهنإ

 قيلعت اضيأ زاجأو «ءاهلاثمأ ىلع ماكحألا هذه قيلعت زاجأ دق لقعلا نإف

 .اهيلع اهياكحأ فالخ

 عضوب اهلولدم ىلع ةلدأ تراص ةيعرشلا ةلالدلا نأ ىلع ليلد اذه يفو

 هنوكل الو «هسْئجل مكحلا بجوي ام اهيف سيل هنأ كلذ ٌةبآو «ةلدأ اهل عرشلا

 يف خسنلا زاج اذهلو ءاهيلع هذض قيلعت زوجي ال .ةصوصخم ةفص ىلع

 حسن ةيلقعلا ةلدألا نم ءيش يف زج ملو « خسّنلا نامز يف ةيعرشلا ةلدألا

 .هوجولا نم هجوب

 يف ازئاج نكي مل هناحبس هللا نأ «ةّيردَقلا نم حلضألل نوُعَّدملا معزو

 الو «ةيعرشلا ماكحألا نم هب مهدّبعت دق امب هّدابع دّبعتي ال نأ هلدعو هتمكح

 ديزي نأ الو ؛ همّرح امم ءيش ٌةحابإ الو ؛هلحأ دق ءيش ٌميرحت هنم ازئاج ناك

 طرشلاو ببسلا :هعاونأ نمو «يعضولا مكحلاب دعب نم نويلوصألا هيلع حلطصا ام وهو (1)

 .ةيدبعتلا ماكحألا ضعب عرشلا اهب طان يتلا بابسألا ىلإ ريشي فلؤملاو « عناملاو

 .طوطخملا ةحفص شماه ىلع حيحصتلاو «حبصلا لصألا يف (؟)
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 بيرقتلاو بيذهتلا ىلع بيترتلا نم لدا يف بجي ام نايب باي

 اهنم انكر الو قةانغ اهنم نمقي نأ الو:« ةدانع كناداتعلا نق

 حلضألا وه ام الإ هدابعب لعفي ال هئاحبس هللا نإ :اولاق ْنأب كلذ اوللعو

 ىلع تادابعلا هذهب مهدبعت اًملف مهل حّلصألا كرت هل زوجي الو «مهل

 ؛هّمولعم كلذ نأ الولو ؛ همولعم يف انل حلصألا يه تناك اهنأ َّمص ءاهفاصوأ

 ءاهنم ناصقن يف وأ ءاهيلع ةدايز يف انل حالّصلا نأ ملع ولو ءاهب اندّبعت ام
 وه امل هكرت نأل « كلذ لَعفل ءانل اهّبصن ىتلا ةلدألا ريغ نم وأ «اهريغ نم وأ

 هيفو «مهل عّقنألا حلصألا نع مهل عاطتقاو «دابعلل ٌداسفتسا هدابعل حلصألا

 ىلإ برقأ هدوجو عم نوكي وأ «فلكُملا هدنع نِمؤي يذلا فطللا عنم ٌزاوج

 .ناميولا لعف

 امم حلصأ غيش ىلاعت هللا ةردق يف سيل هنأ اومعز ةلاقملا هذه لجألو
 .هدابع هب َحّلْصتسا

 بجوي هنإ اولاقو «بهذملا اذه يف ةلزتعملا نم نويرْصَبلا مهرفكأ دقو

 .هثودح بجوي كلذو « هللا تارودقم ىهانت

 هللا ىلع مهباجيإ يف «كلذ نم حدب اولاق دق مهنم نيّيرْصَملا نإ مث

 هلعف ول فطل ىلاعت هللا رودقم ىف سيل هنأ اومعز ىتح ,©7)فطللا َلْعف ىلاعت

 لعفي نأ ىلعو «دابعلا داسفتسا ىلع ارداق هنوك عم ءاعوط هدنع نمآل رفاكلاب

 .اعوط رفكل هب هلعف ول ام نمؤملاب

 « موصلاو ةالصلاب هّدابع دّيعتي نأ قو هللا نم نّسحي ال هنأ اضيأ اومعزو

 وهو «يلزتعملا رابجلا دبع يضاقلل ينغملا باتك نم رشع ثلاثلا ءزجلا ةلأسملا يف رظنا )١(

 .مالآلاو فطللا لئاسمب صاخلا

58 



 99 تدم امس س7

 بجوُي هجو ىلع «لقعلا يف هلوصح دنع الإ «تاذللا ضعب نع فكلاو

 نع مهل رجّْزَأو «ةعاطلا ىلإ دابعلل ىعدأ كلذب هدّبعت نأب هُمَّلع وهو « هئيسحت

 . ةيصعملا

 الإ هب اودصق امو « هللا نم ىوقت ريغ ىلع سَّسؤم مالك مهنم هلك اذهو

 ءدابعلا ىلإ لسرلا ةثعب ةدئاف اهلاَطْبِإ يف ةمهاربلا ةقفاومو «ةعيرشلا نيهوت
 ."ةلزتعملا حئاضف" باتك يف هاّنيِب امك

 نم مهل حلصأ وه له ءرانلا يف ةرّمكلا كيو هللا ديلخت نع اولئَس دقو

 ؟ ةنجلا يف مهنوك

 ؛ لقعلا تابّجوُمل ٌدانعلا مهنم لوقعلا يوذل ناب «كلذب اوباجأ نإف

 نع اوزرتحاف «كلذب اوظعتا نيذلا نينمؤملل حلصأ كلذ نإ :اولاق نإو

 ال مهريغل حلصألا وه ام رانلا لهأب لعف هنأ اذه نم ّحَص دقف :ليق

 وه ام دبع لكب لعفي نأ هللا ىلع بجي هنأب مكلوق نالطب اذه يفو ؛ مهل

 .هل حلصألا

 .قيفوتلا هللابو ةمصعلا ىلع هلل دمحلاو



 بيرقتلاو بيذهتلا ىلع بيترتلا نم لدجحلا يف بجي ام نايب باي

 بابلا ازهه نم يفاثلا لصفلا

 عرشلاب الإ ملعي ال امع لقعلاب ملعي ام ليصفت يف
070 

 [لقعلا ةهج نم ملعي ام]

 «ملاعلا ثودح ىلع لدت اهدّرجمب لوقعلا نإ :©)اهئاحْضَأ لاق [باده]

 ىلعو «هعناص تابثإ ىلعو « اليصفتو ًةلمج هيلع ءانفلا زاوج ىلعو « هيهانتو

 هعمسو هتدارإو هتايحو هتردقو همّلعك ؛ةيلزألا هتافصو «هديحوتو هعناص مدق

 عيمجب هملع ةطاحإو « تارودّقملا َميمج هتردق لوانت ىلعو «همالكو هرصبو

 هّتوك ءاش امف «هتادارم عيمج يف هتدارإ ذوفنو « ليصفتلا ىلع « تامولعملا

 ( تايئرملا عيمجل هتيؤر ةطاحإ ىلعو « ْنكي مل اهنم هوك أشي مل امو « ناك اهنم
 ةياهنلاو دحلا يفن ىلع ةلاد اضيأ يهو ؛ تاعوّمسملا عيمجل هعمس ةطاحإو

 هتافصل الو «ّدن الو ٌدِض هل سيل هنأ ىلعو « هنع روّصلاو « ضاعبألاو ءازجألاو

 .دادنأ الو دادضأ

 بوجو ريغ نم هدابع ىلإ ؛ هلسر ىلاعت هللا لاسرإ زاوج ىلع ةلالد اهيفو
 هنأ ىلع ةلالد اهيفو «ءاشي امب هدابع دّبعتي نأ هل نأ ىلع ةلالدو ؛هيلع كلذ

 امب هبطاخي وأ ءالوسر مهيلإ لسري نأ لبق ؛هدابع نم دحأ ىلع بجاو ال
 .ةطساو الب مهيلع هبجوي

 .(١؟41/1) يراصنألا مساقلا يبأل مالكلا يف ةينغلا )١1١/1(« ينيوجلل ناهربلا :رظنا )١(
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 يو اصلا حاس دش نسا طستل يي

 زقاقلا فو ةلاستسا ىعوأ اهلك تالاتملا: ةلاختنا نا ةلآلو اهيفَو

 .هنع زجعلاو « لاحملا ىلع ةردقلاب

 ىلإ هلالدتساب لصوو ا دورو لبق لدتسم لدتسا ول :2")اولاقو

 كلذب نكي ملو «هداقتعا يف ّقحلا باصأل اهانركذ يتلا لوصألا هذه ةفرعم

 ارفك هداقتعا ناكل رفكلاو لطابلا دقتعا وأ لالدتسالا كرت ولو ءاباوث اًقحتسم

 هايإ ههيذعت ناك كلذ دعب هللا هبّذع ولو ءاباقع اقحتسم نكي مل هنكلو ءالطابو

 تناك « معنلا عاونأب مهلك سانلا ىلع معنأ ولو ءاباقع ْنكي ملو هنم الُدع

 ةيصعملاو ةعاطلا نأل «ةعاط ىلع اباوث اهنم ائيش نكي ملو «هنم الضف اهلك

 الب كو هللا نم نّيَعومسملا يهنلاو رمألاب عرشلا دورو دعب الإ امهل قيقحت ال
 .هقدص ىلع لدت ةزجعمب دّيؤم لوسر ناسل ىلع وأ ةطساو

 .لقعلاب ٌمولعم « هلوصف نم هب قلعتي امو اذهف

 [عرشلا ةهج نم ملعي ام]

 نم دابعلا لاعفأ ماكحأف عرّشلا ةّهج ْنم الإ هب مّلعلا ٌمصي ال يذلا امأف

 «فلكُملا هيلع بائثي ام ىلع باوثلاب ملعلاو «بوجولاو ةحابإلاو رظحلا
 .ازاوج وأ هيلع ناك اعطق «هيلع بقاعي ام ىلع باقعلاو

 بسح ىلع نيرخآل باقعلا ديبأتو «موقل باوثلا ديبأتب ملعلا كلذكو
 . عرشلا هب درو ام

 «تالماعملاو تادابعلا يف ةعيرشلا ماكحأ ليصفت سنجلا اذه نمو

 .نييلقعلا حيبقتلاو نيسحتلا يفن يف مهلصأ ىلع ءانب ؛ةيرعشألا يأ )١(

 0١"



 بيرقتلاو بيذهتلا ىلع بيترتلا نم لدجلا يف بجي ام نايب باد

 تايدلاو تارافكلاو روذنلاو ناميألا يفو دودحلا ماكحأو جورفلا ماكحأو

 قتعلا ماكحأو اياصولاو رودلاو ثيراوملاو تاداهشلاو تانيبلاو ىوعدلاو

 .هقفلا باوبأ رئاسو «ءالولاو

 الإ هنم ءىش قالطإ زوجي الف «ىلاعت هللا ءامسأ ةفرعم اضيأ هنمو

 .هيلع ةمألا عامجإ نم وأ ةحيحصلا ةئسلا نم وأ نآرقلا نم فيقوتب

 الإ كردي ال ام نع لقعلاب كردي ام ليصفت ىف ةنسلا لهأ لصأ اذهف

 .عرشلاب

 رظْنلا بوجو ْتلاَحأ ثيح نم ةَيردقلاو ةمهاربلا هيف مهفلاخو

 ةلدألا تركنأ ُثيح نم ؛ااةّينَمّسلا مهتفلاخو «لوقعلا ىلع لالدتسالاو

 هللاو ؛ ةيافك هيف امب اذه لبق نيفلاخملا ءالؤه ىلع مالكلا انركذ دقو « ةيرظُتلا
6 

 .ملعأ

 ك5 يعج همم

 .0 4 :ص يف اهب فيرعتلا مدقت 00(



 ٍة 5 اهبتارمو لقعلا ةلدأ ليصفت 7 ِ

 كلاثلا لصفلا

 اهبتارمو لقعلا ةلدأ ليصفت يف بابلا اذه نم

 [عاونأ ةينامث ةيلقعلا مولعلا]
 :©)ءاونأ ةيلقعلا مولعلا نأ ىلع انباَحُْصَأ عمجأ

 :نيبرض ىلع يهو « ةهيدبلا مولع :ةبتر اهالعأ ©

 [/0] امبو «هسفن دوجوب ناسنإلا ملعك «تابثإلا يف ةهيدب :امهدحأ

 لكلا نأب هملعكو « شطعو عوجو ءدربو ٌرحو «ةذلو ملأ نم هسفن يف دجي

 .كلذ وحنو « ضغعبلا نم مظعأ

 عامتجا ةلاحتساب ناسنإلا ملعك «ىيفنلا يف ةهيدب :يناثلا برضلاو

 .كلذ وحنو ءاثَّدْحُمو اميدق ءىشلا نوك ةلاحتساو «دحاو لحم ىف نيّدضلا

 يهو « سمخلا ساوحلا نع عقو ام :ةيلقعلا مولعلا نم يناثلا عونلاو (*:

 «توصلابو ءرصبلا ةهج نم ناولألاو ماسجألاب ملعلاك « ةبستكم ريغ ةّيرورض

 ةهج نم حئاوٌرلابو «قوذلا ةهج نم موعطلابو ؛عْمّسلا ةهج نم مالكلاو

 ةهج نم ةنوشخلاو نيللاو ةسوبيلاو ةبوطرلاو ةدوربلاو ةرارحلابو ءمشلا

 .سمللا

 .(؟17//١) رشع ىلإ اهلصوأ دقف ينيوجلل ناهربلاب نراق )١(
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 بيرقتلاو بيذهتلا ىلع بيترتلا نم لديملا يف بجي ام نايب باب

 ملعلا عوقو نم ةداعلا هب ترج ام :ةيلقعلا مولعلا نم ثلاثلا عونلاو 0-0

 ءملعلل بجوملا رتاوتلا دور ىلع رتاوتمولا نيحلا عقو امب «يرورضلا

 ىف ءايبنألا نايدأو ( ةيضاملا مالا لاوحأو ( ةديعَبلا نادلبلاب اني كلذو

 .كلذ وحنو (ةلمجلا

 نم نكي مل اذإ «هباطخب بطاخملا دّصقب ملعلا :اهنم عبارلا عونلاو

 .ةبرجتلاو جالعلا دنع فّرِحلاو عئانصلاب ملعلا :اهنم سماخلا عونلاو ؛ه

 «ةيوهألاو ةيذغألاو ةيوذألا نم ٌصاوخلاب ُمّلعلا :اهنم سداسلا عونلاو !:

 عمجلا هوجوو « تابسانملاو ريداقملاب ملعلا :اهنم :م عباسلا عونلاو 0

 .ةسدنهلاو باسحلا ملع نم ؛هارجُم ىرج امو « قيرفتلاو

 وأ «يلقع سايقو رظن نع ةيرظَتلا مولعلا نم عقو ام :نماثلا عونلاو ؛

 .اهبتارم ىلع هعورفو هلوصأو نيدلا ماكحأ يف « يعرش سايقو رظن نع

 [ةبرظتلا مولعلاو ةيسحلا مولعلا ةبتر يف فالخلا]

 :ةيرظُنلا مولعلاو ةيّسحلا مولعلا ةبتر يف ')انباحضَأ فلتخاو

 نأل «ةيرظَتلا مولعلا ىلع ٌةيضاقلا يه ةيّسحلا مولعلا نإ :لاق نم مهنمف

 لصأ ىلع ةينبم ريغ ةيسحلاو « ةّيرورضلا اهلوصأ ىلع ةينئم ةيرظتلا ةحص

 ةبترم يف يهف ةيرورض اهلك هدنع اهنأل مولعلا نيب لضافتلا نايرج ينيوجلا مامإلا ضفر )١(
 .(؟8/1) ناهربلا ءةدحاو
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 5 اهبتارمو لقعلا ةلدأ ليصفت -" 0

 فالخب رابتعا الو «ربتعم هفالخ مولعلا نم تايرّظَتلا ركنُم نألو ؛اهاوس

 :يركشألا نمحلا نبأ رابعا اذهو «ةيسخلا مولعلا كف

 دق طّلغلا نأل «ٌساوحلا ىلع ٌةيضاقلا يه لوقعلا نإ :لاق نم مهنمو

 ىلإ رظن اذإ ةنيفسلا بكاركو «ءام بارّسلا ىري نمك سوسحملا ةفص يف عقب

 هضرع يفو اليوط فيسلا لوط يف ههجو ىري نمكو «ارئاس هنظ طشلا

 ساوحلاب كردأ ام لك نألو «هميقسو كلذ حيحص نيب زيمي لقعلا مث ءاضيرع

 مودعملا نأل «لاحب سحلا هكردي ال ام لقعلاب كردي دقو «لوقعلاب كردُم

 .©0ىيسنالقلا سابعلا ىبأ رايتخا اذهو « سحلاب َكَّردُم ريغ لقعلاب مولعم

 «ٌساوحلا نم امهريغ ىلع ءرصبلاو َعْمَسلا انباَحْصَأ مضعب مَّدق دقو

 ("”ددعلا هب كرديف رصبلا امأ «ةيفيكلاو ةيّمكلا امهب كردي رصبلاو عُمّسلا نأل

 ىدم رادقم هب كردي عْمَّسلاو «ةيفيك وهو نوللا كرديو « ةيمك امهو تاياهنلاو

 عُمَسلا نألو «ةّيفيك امهو هئيلو توصلا ظّلغ هب كرديو «ةيمك وهو توصلا

 هتيؤر اندنع زوجي يو يرابلا نأل «ْثّدْحَملاو ميدقلا امهب كردي رصبلاو

 الإ .مشلاو قوذلاو نسينا كردت الو ( عومسم ميدق همالكو ( ميدق وهو

 .تايفيك اهل ىتلا ثداوحلا

 ليضفتب ةفسالفلا تلاقف ءرصبلاو عْمّسلا نيب لضافتلا يف اوفلتخاو

 «ةطساو الب تسلا تاهجلا نم هب كردي عُمّسلا نأل اولاق ءرصبلا ىلع عْمَّسلا

 ( عاعشلاو ءايضلا نم ةطساوبو ةلباقملا ةهج نم الإ ءىش هب كردي ال رصبلاو

 ٠". :ص هتمجرت تمدقت )١(

 .ةخسنلا يف برض اهيلعو "تائيهلا“ ةملك ددعلا دعب (؟)
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 بيرقتلاو بيذهتلا ىلع بيترتلا نم لدبلا يف بجي ام نايب باب

 نترييمو)» : ةناحتتم هللا لؤقي هيلع لدتماو 11 كر م

 تدل كل لطي نَئ مُهْنِمَو © َنلِهْمي ال والو مصل مَ َتاَدَأ َكَلِإ َنوُمِمَتَعَ

 ممصلا عم لعج امل :لاقو «[4» - :؟ :سنوي] ا َِ

 نم لضفأ عْمّسلا نأ لدتا نادقف الإ ىمعلا عم لعجي ملو , لقعلا نادقف

 0 لا

 دوجوم لك كاردإ ةحصل « عْمّسلا ىلع رصبلا ليضفتب انباَحْصَأ لاقو

 اوزاجأو «تادوجوملا نم عونب هاوس ةّساح لك صاصتخاو ءاندنع رّصبلاب

 عاعشلاو ءايضلا سيلو «ةداعلا ضقن ىلع تاهجلا عيمج نم يئرملا ةيؤر

 ءايضلا مدع دنع ليللاب ىري ام ناويحلا نم نأل « يئرملا ةيؤر يف نيطرشب
 رصْئي ام هنمو « شافخلاك ةملظلاو ءايضلا نيب تقو يف كردي ام هنمو «موُبلاك

 هللا لعج امكو «سّرفلاو ٌرهلاك «رصبأ ةملظلا يف وهو «ةملظلاو ءايضلا يف

 دوجو رصبلا دوجو عم لعج كلذك «لقعلا نادقف عْمّسلا دّقف عم هناحبس

 .هانركذ يذلا لضفلاب رصبلا صتخاو « هجولا اذه نم الدتعاف « ىدهلا

 ةبسنلا هذه «ةدحاوب ةطوقنملا ءابلا رسكو قوف نم نيتنثاب ةطوقنملا ءاتلا حتفو فاقلا مضب )١(

 ةبسنلا هذهب روهشملاف  ةبيتق وه  دجلا ىلإ ةبسنلا امأف « ةلهاب نم نطب ىلإو «دجلا ىلإ
 «ريبكلا ةمالعلا مامإلا «يزورملا :ليقو «َّيرّوئيدلا ةبيتق نب ملسم نبا هللا دبع دمحم وبأ

 نم كلذ ريغو ««بتاكلا بدأ»و ««رابخألا نويع»و ««فراعملا» بحاص «نونئفلا وذ

 باسنألا ؛ (جه 717) ةنس يفوتو (جها1117*) ةنس دادغبب دلو .ةديفملا ةديدعلا تافنصملا

 مالسإلا خيرات )550/١( بهذ نم رابخأ يف بهذلا تارذش )10/٠١”7( يناعمسلل

 )/5١6(.

 ناهربلا يف نيمرحلا مامإ اديدش هدقتناو ؛(7١ :ص) نآرقلا لكشم ليوأت هباتك يف (؟)

 )/6١9(.
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 '7 2 كش الا تل”:

 [ةلدألاو لوصألا بيترت هجو]

 ؛زئاجو نّسحو بجاو :ماسقأ ٌةثالث ةلدألاو لوصألا يكونو

 ةفرعم دعب الإ يناثلا ىلإ هنم لّصوتُي ال ام لك يف :بجاولا بيترتلاف
 .هعناص ثودح ةفرعم ىلع ملاعلا ثودح ةفرعم ميدقتك ؛ لوألا

 :نيعضوم يف :نسحلا بيترتلاو

 ؛ لهسأ هعنم ٌنوكي نأ :امهدحأ

 مهفالتخاك « هيف افلتخم هفالخ ىلعو «هيلع اعمجم هعنم ّنوكي نأ :يناثلاو

 .تاولصلا نم تئاوفلا ءاضق ىفو « ءوضولا بيترت ىف

 :هجوأ ةثالث ىلع 71... ] يف بيترتلا هوجوو

 يف بشكلا عم ةعاطتسالاك «هناكمو هنامز يفو «هعم هبيترت يف :اهدحأ

 .لحملاو تقولا

 .هلبق هنوك :ىناثلاو

 .قيفوتلا هللابو ؛ هائيب امك هريغ دعب هنوك ىف :ثلاثلاو

 1ك

 هللاو قايسلا ىضتقم وه امك زئاجلا بيترتلا ينعت اهلعلو « طوطخملا يف ةملكلا هذه نّيبتن مل 000(

 .ملعأ

 ؟ها/



 بي رقعلاو بيد ديتلا لع 32 يترتلا نم لدجلا ف يحمي ام نايب باب

 نيالا اره نم 2 ارلا ليصولا

 اهيتارمو ةيعرشلا ةلدألا عاونأ يف

00 

 اهبترو «ماكحألل نايبلا ماسقأ «ةلاسرلا باتك لوأ ىف ىعِفاّشلا ركذ دق

 امل ءاهضعب ضومغ الولو « ضعب نم انايب حضوأ اهضعب «''”ماسقأ ةسمخ

 .مهضعب اهكردأ ام ٌنايب اهنأ الولو « عرشلا لهأ اهيف فلتخا

 نآرقلا نم صنلا هب درو ام : :ةيعرشلا ةلالدلاو نايبلا نم لوألا مسقلاف 4

 متم نفل :4يو هللا لوقك «هنم حضوأ ديكأتب انورقم « ىنعملا موهفم ارّسفم

 اك ٍةَعْبسو جلل ىف راي دمك مام دَكل نه يَدَمْلا نورتي اَم َجَذَك لإ ة | ةرتغأأي

 يعتاد لحارس يرسم « [196 :ةرقبلا] هرم رقع قي ريَدَج 0

 ."'0ةنسلاو نآرقلا ىف تاديكأتلا تبثأ نم بهذم ب

 ىنعملا موهفم ءارسفم «نآرقلا نم صنلا هب درو ام :ي داثلا مسقلاو 35

 ْمِّْمُف اًدإإ# :ىلاعت هلوقك «ديكوتلا ةملكب نورقم ريغ هنكل «ةغللا لهأ دنع

 ةيآلا رخآ ىلإ [ا/ :ةدئاملا] و 2 اراد ةزاشلا لِ

 اضوفم ذامدك ةلمحلا ىلع نآرقلا 'نكتهب ةرؤ ام: 0 ءلاثلا مس 0 .فلاو ©

 ."5 :ص ىلإ 5 : يدم اوقع نضع ةلامرلا 00(

 .كلذ يف فالخ دوجو ىلإ ريشي 220

 "هم



 اهبتارمو ةيعرشلا ةلدألا عاونأ
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 ءوداصتح موي رَُّقَح أوثاَءوإ# :ىلاعت هلوقك لَك لوسرلا ىلإ هنايبو هليوأت

 . همْسِق ىف لخاد « هارجم ىرج امو « هانعم ةئسلا تنّيِب دق لمجم اذهف « 14١[ :ماعنألا]

 « هيلع ع نآرقلا ىف سيل امم ةِْدَي لوسرلا هه :عبارلا ميقلاو

 ةعاط بوجو نم «هقلخ ىلع ىلاعت هللا هضرف ام ريغ ءارّسفم الو المجم ال

 ملم و 01

 [َمَوُوه :ىلاعت هلوق باتكلا ا 2 ولا

 . ٠ :ردحلا] «أوُتنأَد ةذع ركن اهو ةوذخت لونا عطس د4 11-0 0 م 0 2114 5-95
 ؛«يعرش مكح ىلإ اهب انلّصوت ةطبنتسم ةلالد لك :ن.داتعلا مسقااو .

 أ نم ٌرثكأ ءرسفم الو لمجم ال «هيلع صن ةنسلا يف الو باتكلا يف سيل

 .داهتجالاو طابنتسالاو رابتعالاب فيلكتلا لهأ ىلاعت هللا

 . و َيعِفاَشلا دنع ةيعرشلا ةلدألا يف نايبلا [/50] بتارم هذهف

 ّلخأ هنأ اومعز نيدئاز نيمسق مهاوعدب ٌموق اهيف هيلع ضَرتْعا دقو
 ضرقناو رشتنا اذإ داهتجالا لهأ نم دحاولا لوقو '''عامجإلا امهو ءامهب

 لّصوتي امنإ نيلصألا نيذه نم دحاو لكو «ريكن روهظ ريغ نم هيلع هّرصع
 الإ ردصي ال عامجإلا نأل «َيَعِفاَشلا اهركذ يتلا ةسمخلا ماسقألا دحأب هيلإ

 ام مكحلا كلذ ليلدف «ةنسلا نم وأ باتكلا نم هتلالد تناك نإف ةلالد نع

 كلذ ليلدف داهتجا نع عقو ناو « "'ةنسلاو باتكلا نم هيلع عامجإلا هنع عقو

 نم سماخلا مسقلا يف لخاد كلذو ؛ عامجإلا هنع ردص يذلا سايقلا مكحلا

 .اهركذ يتلا ماسقألا

 )40/١(. هقفلا لوصأ يف ناهربلا يف ينيوجلا هلاق «يناهفصألا دواد نب ركب وبأ وهو )١(

 )444/١(. ناهربلا حرش يف نايبلاو قيقحتلا يف يرايبألا دنع كلذ ريرقت رظناو (؟)
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 بيرقتلاو بيذهتلا ىلع بيترتلا نم لدتلا يف بجي ام نايب باي
5 6 4 4 

 ؛هدنع ةجح وهو «باطخلا ليلد ركذي مل هنأب مهضعب ضرتعاو

 لخاد «مومعلا ىلع هموظنم نم ةقفاوملا يف ''”باطخلا ليلد نإ :هل انلقف

 ام نيبو هنيب ةفلاخملا ىف هد ل ةنسلاو باتكلا نم نايبلا ىّمسَق ىف

 مسقلا يف لخاد كلذو «داهتجالاب طبنتسا ام ةلمج نم هفصو يف هفلاخ
: 3 00 

 :لاقف «"”رخآ ابيترت ةيعرشلا ةلدألا انباحصأ ٌضعب بتر دقو

 مث «ةراشإلاب مث لعفلاب مث باطخلاب ةلالدلا نم عقو ام ةبتر اهالعأ

 ؛ ةلعلا ىلع هيبنتلاب مث , ةباتكلاب

 ؛ اهترثكل اهيصحن الف ةيباطختلا ةلالدلا امأف

 ةرمعلاو جحلاو ةالصلا ناكرأ ىلع هَنّمأ ِةِْلَك يبنلا ةلالدك لعفلاب ةلالدلاو

 امك اولص»و «'!”(مككسانم ينع اوذخ» :882 لاق كلذلو ؛هلعفب اهطورشو
 ١) ع 1 5

 .ةفلاخملاو ةقفاوملا :هيمسقب موهفملا قلطم يف انه "”باطخلا ليلد" فلؤملا لمعتسا )١(

 نم ةفلاخملا موهفمو « ظافلألا ةلالد باب نم "ةقفاوملا موهفم" لعج تشر مامإلا نأ ظحالي (؟)

 ثيح «ةفلاخملا موهفم يف نييلوصألا روهمج دنع روهشملل فلاخم وهو .داهتجالا باب

 .ملعأ هللاو . ظافلألا ةلالد يف هنوجردي

 .(41/1) هقفلا لوصأ يف ناهربلا :رظناو )1١(

 وبأو ءرحنلا موي ةبقعلا ةرمج يمر بابحتسا باب «جحلا يف )/١191( مقر ملسم هجرخأ (4)

 هذ هللا دبع نب رباج ثيدح نم «رامجلا يمر يف باب ؛ كسانملا يف )١91/١( مقر دواد

 -(711) :اهلوأ عضاوم يف يراخبلا هاور :ةن#ر ثريوحلا نب كلام ثيدح نم هيلع قفتم (5)

 ال



 : اهبتارمو ةيعرشلا ةلدألا عاونأ.. ؛ 0

 تارم ثالث رشعلا هعباصأب ّهَِكَك ىبنلا ةرارشإكف ةراشإلاب ةلالدلا امأو

 ؛ "7(..اذكه رهشلا» :لاق نيح لماكلا رهشلا مايأ ىلإ

 .ماكحألا رئاسو « تاقدصلا ىف هلامُع ىلإ م هبك لكم « ةباتكلاب ةلالدلاو

 ميرحت ىلع اهب ِهّبن ةلعب ابرلا يف ءايشأ ةتس ىلع هّصنك «هيبنتلاب ةلالدلاو

 .اهتلع يف اهكراش ام لك يف ابرلا

 هناحبس هنإف ةراشإلا ريغ اهلك هوجولا هذه نم عقاو َنّيو هللا نم نايبلاو

 ؛ةروهشم هباتك نم هباطخ لئالدو «ةراشإلا اهب عقت يتلا ءاضعألا نع هزنم

 دقو «هتافصو «مهعناص ديحوت ىلعو ؛«مهثودح ىلع هدابع لدتسا هلاعفأبو

 هصوصن عدواو « ظوفحملا حوللا يف اهبتك امم ةريثك اماكحأ هتكئالمل نيب

 .اهريغ ماكحأ ىلع داهتجالا لهأ اهب لدتسا يناعم

 0 ”[رخءأ 1 .«يترثأ

 :لاقف « رخآ ابيترت انباحصأ نم نورخآ بترو

 نذؤم رفسلا يف نذؤيل :لاق نم بابو ؛ةعامج اوناك اذإ نيرفاسملل ناذألا باب «ناذألا يف

 (084) مقر دواد وبأو «ةمامإلاب قحأ نم باب «دجاسملا يف (717/4) مقر ملسمو ؛دحاو

 ءاج ام باب «ةالصلا يف (راشب/0١٠) مقر يذمرتلاو «ةمامإلاب قحأ نم باب «ةالصلا يف
 .رفسلا يف ناذألا يف

 يبنلا لوق باب «موصلا يف (قوط/108١) يراخبلا هاور :رمع نبا ثيدح نم هيلع قفتم )١(

 :ِةَك يبنلا لوق بابو «ناضمر رهش وأ ناضمر :لاقي له بابو «بسحن الو بتكن ال :ْةكي
 يف (يقابلا دبع/١8١٠) مقر ملسمو ؛ناعللا باب «قالطلا يفو ءاوموصف لالهلا متيأر اذإ

 يف (بيعش/؟719) مقر دواد وبأو «لالهلا ةيؤرل ناضمر موص بوجو باب ءموصلا
 .نيرشعو ًاعست نوكي رهشلا باب ؛موصلا

 .هدعب نمو يلازغلا هررق امك «لوصألا يف ةيعفاشلا جهنم هيلع رقتسا يذلا ريخآلا هلعلو (؟)
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 بي رقتلاو بيدتلا لك بيت رذلا نم لدا ف يح ام نابي باد

 ةعبس ؛ لَو هلوسر باطخو قو هللا باطخ يف ةلدألا بتارم نم نإ
 :ماسقأ

 هتاذ يف ناكو ,'''هانعم قباط ام ظفللا ةلالد نم :ةبتر اهالعأ

 .ةيلقعلا مولعلا يف ةرورضلاك

 هتلالدف ' مهفلا ىلإ قبس أ امهدحأ ناينعم هيف كرتشا ام :ةيزاثلا ةيترلاو ن

 «مومعلا ىلع ماعلا ظفللا ةلالدك «"/ةبترلا يف يناثلا 0 نم قبسألا ىلع

 يهنلا ةلالدو «بوجولا ىلع رمألا ةلالدكو « صيصختلا ةلالد هب نرتقت مل اذإ

 . كلذ وحنو « ميرحتلا ىلع

 نم هب ىلوأ امهدحأ سيل ناينعم هيف كرتشا ام لك :ةئلاثلا ةبترملاو
 ."0ةلمُجُملا تايآلاك امهنيب عمجلا نكمي الو ءرخآلا

 مضض نود هسفنب « باطخلا نم لقتسي ام [ب/ك١1] :ةعيارلا ةءنرعلاو 3

 اًضيرَم مكحنم تاك نمثل :ىلاعت هلوقك ؛هيف فرح رامضإو « هيلإ ةنيرق

 ."رطفأ اذإ" ينعي « [184 :ةرقبلا] 4 َحَأ لَك ْنَم ةَدِهَفرَفَس ّلَعَوَأ

 :هناحبس هلوقك :ةقفاوملا يف باطخلا موهفم :ة..هانعلا ةبترملاو 8

 4 لوك 0
 ٠ [؟8 :ءارسإلا] 4 أ ل لقت تقوم

 .لوصألا بتك يف صنلا ةلالد يهو )١(

 .رهاظلا ةلالد يهو 2020

 ؛ طقاس اذهو" :لاقف «ةةثلاثلا ةبترلا ضفرو بيترتلا اذه )41/١( ناهربلا ينيوجلا مامإلا ركذ )١(

 عم اضيأ انايب سيل رهاظلاو «نايبلا ضيقن وه «تالمجملا نم ارخآ لئاقلا اذه هركذ ام نإف

 هسفنب ىضتقا امل «هب لمعلا بوجو ىلع عطاقلا نم ماق ام الولو «هيلإ لامتحالا قرطت

 ."المع
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 اهبتارمو ةيعرشلا ةلدألا عاونأ

 ل
 بوجو ةلالدك :ةفلاخملا يف باطخلا ليلد :ةسداسلا ةيترملاو ©

 .اهيف ةاكز ال «ةفولعملا نأ ىلع « ")ةمئاسلا ىف ةاكزلا

 ىف هيلع هريغ هب ساقي « باطخلا ىف ىنعم عادبإ :ةعباسلا ةبترملاو هل

 .)اهعورف سايقلا ّلهأ اهيلع ساق ىتلا لوصألا رئاسك « هيكح

 هللا ءاش نإ هعضوم يف اذه دعب ىتأي ةلدألا هذه نم عون لك ليصفتو

 :نيلاعت

 .اقباس هيلع مالكلا مدقت )١(
 يلازغلا مامإلا كلذ لمجأ دقو «هريغ راتخا مث )١77/١1( ناهربلا يف ينيوجلا مامإلا هركذ (؟)

 هاوحفب وأ «هموظنمو هتغيصب مكحلا ىلع لدي نأ امإ ظفللاو" :هلوق يف ىفصتسملا يف

 موظنملا نونف ةثالث هذهف .اسايق ىمسي يذلا سابتقالا وهو «هلوقعمو هانعمب وأ «هموهفمو
 18١(. :ص) ىفصتسملا "لوقعملاو موهفملاو

 انجل





 لدجلا يف لمعتسي ام نايب يف

 ةيعرشلا جّجّحلاو ةيلقعلا ةلدألا نم

 : كو هللا ءاش نإ اهتمجرت هذه « لوصف ةعبس بابلا اذه يف عقب

 ؛ ةيسحلا مولعلا ىلإ اقرط ساوحلا تابثإ يف :لصن

 ؛ مولعلا قرط نم اقيرط ربخلا تابثإ يف :لصن

 ؛ ةيسايقلا مولعلا يف ةماعلا لوصألا نايب يف :لصف

 ؛ يسايق ملع لك يف ةضاخلا لوصألا نايب يف :لصف

 ؛ ةيلقعلا مولعلا يف ةلمعتسملا ةلدألا ليصفت يف :لصف

 ؛ هلوصأو هقفلا لئاسم يف ةلمعتسملا لئالدلا ليصفت يف :لصف

 ؛ ةيعرشلا ةلدألا نم هيف اوفلتخا ام نايب يف :لص

9 





 ةيسحلا مولعلا قرط..١

 لو را لصملا

 يسال مولعلا قرط ف

000 

 :نيقيرف عم اهماكحأو ةيسحلا مولعلا كرادم يف فالخلا

 .اهيف ٌكشتو قئاقحلا ركنت « ةيئاطسفوُس :امهدحأ

 مهنكل « قئاقحلاو ساوحلا اوتبثا «دنهلاب ةمهاربلا نم موق :يناثلا قيرفلاو

 «لوقعلا اياضقب رومألا قئاقسا كرذق امنإو.؛ ٌةقيقحح نساوخنلاب كردي آل هاا ومعز

 ا يله ةراأو ةيئاط فو كلا لاوقأل

 قر ةيئاطسْفوَملاَف

 ؛ نودناعم ءالؤهو ؛ ءىشل ةقيقح الو مّلع ل هنأ اومعز موق :اهالوأ 4

 قئاقحلا يركنم ةرظانم يف ءرَظَنلا لهأ ٌفالتخا ءاذه لبق انركذ دقو

 . "7ةيافك هيف امب ؛ مهتاضقانم انّيبو

 ةقيقح ءايشألل له نوردي ال مهنأ اومعز موق :مهنم ةيناثلا ةقرفلاو

 ؟اهل ةقيقح ال مأ

 اوتبثا دقف «معن :اولاق نإف «نوردت ال مكنأ نوردت له :مهل لاقيف

 . يناثلا بابلا نم يناثلا لصفلا عجار 000(

 الدو



 ةيعرشلا جّجملاَو ةيلقعلا ةلدألا نم لدبللا يف لمعت. ام ناد باب
6 6 
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 مكنأو « قئاقحلا نوردت ال مكنأ متيعدا فيكف :مهل ليق « ال :اولاق نإو « ةيارد

 .نوردت ال مكنأ نوردت ال

 « تاداقتعالل ٌتاعبات ءايشألا قئاقح نأ اومعز موق مهلا ةقرفلاو :ه:

 اذإن م دقتعا ام قلع ويف نيش لطعا نع لك نآو .: يدعم تادافتغالا نأ

 امهالك ناداقتعالاف «ملاعلا مدق يرهدلا دقتعاو « ملاعلا ثودح دّحوملا دقتعا

 هدجي يذلا لسعلا ةلزنمب كلذ نأ اومعزو ءٌتَدْحُم ميدق ملاعلاو « حيحص

 لوقو ( هتوالح يف هلوق قدصيف «اًوُلح هٌريغ هدجيو ءاّرُم هِتاوهَل يف رورْمَملا
 ؛هدقتعا اميف ٌقدِص دقتعم لك لوق كلذك ءاضيأ ٌقدِص هترارم يف رورمملا

 «لخلا ٌدود هنم يذتغي يذلا لخلاب اهقيقحت يف تاداقتعالا اوهبش امبرو

 ام قرحت يهو «2"!لدْئمّسلا اهيف نرمتي يتلا رانلابو هاوس ناويح هيف توميو
 ؛ةذاضتم قئاقح ءيش لكل نأ ىلع ليلد اذه نأ اولاقو «ناويحلا نم هاوس

 .هودقتعا امم هيف نيدقتعملا فالتخاب فلتخت

 ؛ اوُساقو قئاقحلا اوتبثأ مهنأل ةغئاس ةقرفلا هذه ةرظانمو

 احيحص ناك نإو ءهلاَطْبِإ انيفك دساف اذه مكسايق ناك نإ :مهل ليقو
 .اهلك تاداقتعالا حيحصتب «مكلوق نالطب اذه يفو « لطاب هلطبأ نم داقتعاف

 قئاقحلا ةافن داقتعا ٌحيحصت مكمزل اهلك تاداقتعالا تّحص نإ :مهل ليقو

 . تاداقتعالا حيحصتب مهلوق اولطبأ اوبأ نإو «مهب اوقحل كلذب اولاق نإف « اهلك

 يرهوجلا هامسو هرخآ يف مالو ةلمهم لاد ةنكاسلا نونلا دعبو ميملاو نيسلا حتفب :لدنمسلا 000(

 هسفن ىقلأ «مرهو هلسن عطقنا اذإ رئاط وهو ؛مال ريغب دنمسلا ناكلخ نباو «ميم ريغب لدنسلا

 جات 1١1١5(« :صر) طيحملا سوماقلا )١١1١/11( ةغللا بيذهت « هبابش ىلإ دوعيف رمجلا يف

 .(406/5؟) ىربكلا ناويحلا ةايح «(7/:06) ناويحلا «(0/194*717) سورعلا
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 يوي بتل بسال ةيسحلا مولعلا قرط : ١
 ءايشألا نأل «كردُت ال قئاقحلا نأ اومعز موق :مهنم ةعبارلا ةقرفلاو :©

 عضاولا لكم «ءايشألا قئاقح ةفرعمل بلاطلا لكم نإ اولاقو «نالّيسو بوذ يف
 2 و

 هنال ؛هلجر هيف يذلا ءاملا ةفص طبض ىلع ردقي الف «يراج ءام ىف هلجر

 نأ «ءايشألا نم ءىش ةقيقح ةفرعم كردي ال رظاّنلا كلذك ؛ نْيّلاح تبغي ال

 .ةدحاو لاح ىلع رقتست الو « ريغتت ءايشألا

 « مكسايق ٌُنالطب هنالطب يف « سايقلا نم عونب سايقلا متلطبأ دق :مهل ليقف
 هب متمكح ملف متلق يذلا اذه اوفرعت مل نإف ءاهنم عونب فراعملا متعفدو

 .فراعملل مكيفن لطب هومتفرع نإو [1/؟١]

 ناك يذلا وهأ ؛«مؤيلا مكنم ٍدحاو لك مسج نع انوربخأ :مهل ليقو

 ؟ الاب

 ؛ اودناع ؛ ال :اولاق نإف

 هنأل ءناك ءيش ةقيقح كاردإ نكمي ال هنإ مهلوق ّلطب ؛ معن :اولاق نو
 .مهلوق لاطبإل ةيافك اذه يفو «هلاح ىلع قبي مل

 [نييمهاربلا ىلع ذرلا]

 ىلإ لاح. نم ادبأ ريغش تانموسحملا َنأب اولدتسا مهنإف' «لوقعلا اياضِقي الإ
 ساوحلاب اهتقيقح فرعت الف ؛«ةدحاو ةلاح ىلع ٌٌساوحلا اهكردت الو «لاح

 .لوقعلاب فرعت امنإو

 نينامز ةدحاو ةلاح ىلع ىقبت ال تاسوسخملا نأ مكاوعد امأ :مهل لاقيف

5848 



 ةيعرشلا عبمأللاو ةيلقدلا ةلدألا نم لدجلا يف لل هتسج ام نايد باب

 :ةريثك الاوحأ اهل كردن انإ هُم «ةيقاب ةسوسحملا رهاوجلا َّنأل «ٌدسافف «رثكأو

 ام ىلع ةساحلا اهكردتو «ةروصلاو نوكسلاو نوللا نم «دحاو سنج ىلع

 ريغ نم «ارّودم عّبرملا الو «ضيبأ دوسألا كردت ال ةّساحلا نأل ؛هيلع يه

 نم نيتقو ىقبي ال ام لقعلاب كردُت نأ زاج اذإو ءرصبلا ىلع ةلخاد ةفآ
 :نينفو نقي ذل ام ةساحلاب كردن نأ اضيأ زاجت»« نضارغألا

 لسعلا ةرارّمك « مهّساوح هيلإ يدؤت اميف ٌساوحلا لهأ فالتخاب اولدتساو

 نمكو « نينثا ّدحاولا ءيشلا ىري لّوْحألاكو «هريغ دنع هتوالحو «رورْمَملا دنع

 .كلذ وحنو «ةرْئاس َضرألا ةئيفسلا بكار ةيؤركو «ءام هنظيف بارسلا ىري

 فالتخال لوقعلا لئالد ٌداسفإ لالتعالا اذه ىلع مهمزلي :مهل لاقيو

 ىلإ هادأ «هرظنو هلقع نأ مهنم دحأ لك ىوعد عم ؛ مهنايدأ يف لوقعلا لهأ

 . هيفانتو هداضت عم اقح هّلك هودقتعا ام نوك ليحتسيو « هنيد

 ىلإ هرظنب راص ْنمو « حيحصلا ىلإ يدؤي امنإ لقعلا نإ :اولاق نإف
 .ةضراع ةهبش هرظن ىف هيلع تلخد هنألف «دساف داقتعا

 ىلع تاسوسحملا ىلإ يدؤت « تافآلا نم ةميلّسلا ٌساوحلا كلذك :لبق
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 مولعلا قرط نم اقيرط ريا تابثإ 2

 فاعلا ليجملا

 مولعلا قرط نم اقيرط ربنا تابثإ يف

 ؟ال ْمأ مولعلا قرط نم قيرط وه له ربخلا نأ يف اوفلتخا

 رظتلا نوك اوركنأ امك «ملعلل اقيرط هنوك لاطبإ ىلإ ةينّمَّسلا تبهذف
 ؛ ملعلل اقيرط

 فلتخاو ؛ربخلا قيرط نم ةريثك مولع تابثإ ىلإ رّظَنلا ٌلهأ بهذو
 ؛ مْلعلل بجوملا ربخلا ةفص يف ءالؤه

 [ريخلا عاونأ ميقا

 ' تاعوت ربكلا نإ ةانياهمأ لاق

 اذإ ءالؤهف ؛ بذكلا ىلع ؤطاوتلا هتاور نع يفتي كتاوت :امهدحنأ ن

 ملعلا بجوُي مهربخف «ةرورضلاب هوملع وأ هودهاش ءيش نع اوربخأ

 .هب اوربخأ اميف « مهقدصب ّيرورضلا

 ؛بذكلا ىلع ؤطاوتلا مهلثم ىلع زوجي ددع رابخإ :يناثلا عونلاو .:
 :نيبرض ىلع عونلا اذهو

 ؛ بّستكملا ملعلا بجوي :امهدحأ ب

 ىف



 ةيعرشلا جّجخلاو ةيلقعلا ةلدألا نم لدجلا يف لمعتسي ام نايب باب

 :نابرض وهو ؛ هبجوي ال :يناثلا #

 ؛ المع الو املع بجوي ال :امهدحأ

 .ملعلا نود لمعلا بجوي :يناثلاو

 | ريخللرخآ ميسفقت]

 ةمانبوأ ةقاللف: نلع رابعلأالا نإ" لاقف هنأ يكزن عنز ون اباكتمأ قمر

 ؛هب وه ام ىلع هرَبْخُم نأ ملعُي ربخ :اهدحأ

 ؛ هفالخ ىلع هربخم نأ ملعُي :يناثلاو

 .هيف فقوتي ربخ :ثلاثلاو

 :ناعون «ربخلا ٍقْفو ىلع هربخم نأ ملعي يذلاف

 ممألاو نادلبلا نع رتاوتلاك «ةرورضلاب هلاح نم كلذ ملعي :امهدحأ ©

 ؛اهوحنو « ةيضاملا

 هوجو ىلع وهو «لالدتسالاو رظّنلاب هلاح نم كلذ ملعي ام :يناثلاو

 ؛ هباتك يف ىلاعت هللا ربخ :اهنم

 ؛هنم عامسلا دنع ٌدَك هلوسر ربخ اهنمو

 ؛ هيلع اوعمجأ [با؟] مكح نع ةمألا ربخ :اهنمو

 رمأ نع «ؤطاوتلا مهيلع زوجي ال ةعامج ةرضحب دحاولا ربخ :اهنمو

 .هوبذكي ملف «هل مهتدهاشم ىعداو هدهاش

 .هقفلا ةمئأ هب مكح اذإ يعرشلا مكحلا يف دحاولا ربخ :اهنمو

 ىف
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 :نابرض «هبذك مولعملا ربخلا كلذك

 .دوجولاب هنوك ليحتسي امع ربخلاك «ةرورض هنم كلذ ملعي :امهدحأ

 :هوجو ىلع اذهو «رظنو لالدتساب هبذك مولعم :يناثلاو

 ؛ يلقع لالدتساب هبذك ملعي ام :اهنم

 ؛ ةيعرش ةلالدب هبذك ملعي ام :اهنمو

 «كلذك لقني مل اذإف ءاضيفتسم القن لقنل حص ول هنأ ملعي ام :اهنمو

 «ناكمإلا يف «بذكلاو ٌقدصلا هيف ّمصي يذلا ربخلا طورش امأو
 .اذه دعب ةلدألا ماسقأ ىف وأ ةيعرشلا ةلدألا طورش باب ىف هركذن «هّمكحو

 ةجحلا نأو ءابذك نوكي دق رتاوتلا نأ ةّيردقلا نم هعابتأو ')ماظّنلا معزو

 « قدص هنأ ىلإ هعماس رطضُي يذلا ربخلاب الإ تبثت ال ٌساوحلا نع باغ اميف

 ريغ وأ ناك اغلاب ءارفاك وأ ناك انمؤم « ةعامج وأ ادحاو هب ربخملا ناك ءاوس

 يرورضلا ملعلا ٌنوكي نأو «بذكلا ىلع رتاوتلا لهأ عامتجا زاجأو « غلاب

 باغ اميف ةجحلا نأ "”يطْؤُفلا ورُمع نب ماشهو 'لْئَدُهلا وبأ معزو

 0١. !:ص ءهتمجرت تمدقت )١(

 .58 :ص «(هتمجرت تمدقت ()

 ةقبطلا لاجر نمو «ةرصبلا لهأ نم «يلزتعملا « ىنابيشلا يطْؤُقلا دمحم وبأ «ورمع نب ماشه عه

 ةعدبو «لادجو ءاكذ بحاص» :ىبهذلا هيف لاق « 77 ةنس ىفوت « ةيماشهلا سأر « ةسداسلا

 -هيِدّتلا هل ركذ « (هلبنتسيو هلجي نومأملا ناكو «ه1161 ماع ىفوتملا ماظنلا ةقبط نم «لابوو

 ؟



 ةيعرشلا جّجلاو ةيلقعلا ةلدألا نم لدحلا يف لم»تسب اه نايب باب

 ءدحاو نم رثكأ وأ ةنجلا لهأ نم دحاو مهيف « نيرشع ربخب الإ موقت ال انع

 الدتساو « ةنجلا لهأ نم دحاو مهيف نكي مل اذإو «ةريثكلا ةعامجلا بذك زاجأو

 مل :الاقو « [:> :لفنألا] 4 يَ أَبي َتوُرِرَص َنوُرّشِع َرُكِنَم كي نإإإل هللا لوقب

 نإ اكرشم يقل نمؤم يف ءالؤه لاقو «مهيلع ةّجح مهو الإ مهلاتق مهل هللا حبب

 . كلذ لبق كرشملا ىلع تماق دق ةجحلا ّنوكي نأ الإ مارح هيلع همد

 نوربخملا ّنوكي نأ هطرش نم ملعلل بجوملا رتاوتلا نأ يِئاّبْجلا معزو

 ةداهشب عطقي مل كلذلو «ةعبرألا ربخ يف كشلا زاوجل ةعبرأ نم رثكأ هب
 .ةدئاف مهلاح نع لاؤسلل نكي مل مهربخب ملعلا عقو ول ذإ ءانزلا يف ةعبرألا

 :هلوقل نيعبس نم لقأب تبثت ال ةَّجُحلا نأ موق نع "”ظحاجلا ىكحو
 نوكيل مهراتخا امنإو 1٠6[« :فارعألا] 4الْجَر َنيِعْبَس دُهَمّرَقف سوم َراَمْخَلَو#
 .هموق رئاس ىلع ةجح مهُربخ

 امنإ «ةعيرشلا يف لمعلاو ملعلل ''بجوملا ربخلا نأ ةيمامإلا تمعزو

 .هريغ نود رظتنملا مامإلا ربخ وه

 اهيلع هبن حئاضف هلو «ةسمخلا لوصألاو «ديحوتلا باتكو «نآرقلا قلخ باتك :هفيناصت نم -
 تاللاقم يف هال19 ت يخلبلا مساقلا وبأ همجرتو ؛(16١ )١10  ص قرفلا نيب قرفلا يف

 تاقبطو لازتعالا لضف" يف ه6 ت رابجلا دبع يضاقلاو 2 (7/6 - ا/:) هل نييمالسإلا

 داؤف ةيانعب (ةلزتعملا تاقبطو لازتعالا لضف) باتك نمض امهالك 2 71/١( :ص) "ةلزتعملا

 نميأ ةيانعب « 045 090/١ :تسرهفلا يف ميدنلاو « ه ؛ ص لمألاو ةينملا :رظناو «ديسلا

 تايفولاب يفاولا يف يدفصلاو )0141/٠1١(« ءالبنلا مالعأ ريس يف يبهذلاو «ديسلا داؤف

11/0 3). 

 )١( :ص ؛«هتمجرت تمدقت ؟١7.

 .طوطخملا يف ةرركم (؟)
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 مو ملاق رد نم اقيرط ريثما تايذإ ١ |

 وه امنإ ٌةْكَك لوسرلا دعب ربخلا نم ةجحلا نأ '''ورمع نب رارض معزو

 باتك لئاسم يف «رابخألا رتاوتب ملعلا عوقو لئالد انيّصقتسا دقو

 ."”لوصألا نم لوصحملا

 هلوحب هيلع لوصحلا هللا رسب «هريغ ىفو باتكلا اذه ىف اريثك هيلع ليحي « فلؤملل باتك 20

 .هلضفو

"37/0 



 ةيعرشلا جّجملاو ةيلقعلا ةلدألا نم لدجملا يف لمعتسي اه نايب باب 5
 ص
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 بايلا ازه نم كلاعلا لولا

 ةيسايقلا مولعلا يف ةماعلا لوصألا نايب يف
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 ,عرفلاو لصألاو ةلالدلاو ةلعلاو سايقلاو ناهربلا نإ :لدجلا لهأ لاق
 ؛ "”يسايق مّلع لك يف اهنم دب ال يتلا لوصألا نم

 ؛ رهاظ ةتسلا لوصألا هذه لامعتساف مالكلا ملع امأ

 يتلا ةثداحلا مكح حيحصت ىلع ناهربلا ىلإ جاتحمف هقفلا ملع امأو

 صن اهيف سيل يتلا ةثداحلا مكح ةفرعم يف هيلا ٌحاتحم سايقلاو « فالخ اهيف

 عرفلا ساقي اهب ةلعلاو « سايقلا يتبثم لوق ىلع « عامجإ الو صن موهفم الو
 ضرغلا يف سفّتلل ىنعملا راضحإل اهيلإ جاتحم ةلالدلاو «لصألا ىلع

 ؛هيلع ٌيينبم عرفلاو « عرفلا هيلع ينبني لصألاو «هيلإ يدؤي اميفو « بولطملا
 نآرقلا نم صنب تبث ام لك ىهف ؛هقفلا لئاوأ نم هقفلا ىف لصألا ناك امبرو

 ام وهو « يناوثلا نم ناك امبرو «هعرف هيلع سيق مث «عامجإلا وأ ةئنسلا وأ

 . "”همكح هب فرعي هدعب عرفل الصأ راص مث ؛هلبق لصأل اعرف ناك

 ةغل نوناق ىلع ةملكلا حيحصتل ناهربلا ىلإ هيف جاتحمف وحنلا ملع امأو

 .هب فيرعتلا مدقت )1١(

 هلصأ تبث ام ىلع سايقلاب لوصألا ملع يف ةفورعم ةلأسم «يناوثلا نم وه يذلا لصألا (؟)

 دنع روهشملا نكلو «هزاوج فلؤملا مالك رهاظو «نييلوصألا دنع فالخ هيفو « سايقلاب

 )/9//٠١1 -٠١8(. طيحملا رحبلا :عجار « عنملا ةيعفاشلا

 1ك



 ةلالدلابو «سايقلا عقي اهب ةلعلاو «هريظنب ءيشلا قاحلإل سايقلا ىلإو « برعلا

 سيقملا وه عرفلاو «[//50] برعلا نم عومسملا وه هيف لصألاو «ةلعلا فرعت

 .هفيرصت يف وأ هبارعإ يف وأ هانعم يف عومسملا ىلع

 اضيأ اهيف روديو « ةتسلا لوصألا هذه هيف رودت يسايق ملع لك كلذكو

 ةيسايقلا مولعلا يف ةرئادلا لوصألا تراصف ؛ ")ويسقتلاو بيترتلاو ديدحتلا

 .اهانيب امك ")ةعست

 نم ات ال اع سلا نتا ين ةيفخللا باطلا هنو لصا لكو
 :هجوأ ةثالث

 ؛ لقعلا نف ّلَوأ هنال هقيلست: بجي ذأ نإ

 ؛ مصخلا هيلع ٌقفاوي امم هنأل امإو

 راهظإب هيلع عرفلا ءانب نع هّرْجَع هَيريل .هيف هتعزانم عم هملسي نأ امإو

 عوقو زئاجو ءٌريثك لصألا ىلع قافتالا عم عرفلا يف فالتخالاو

 لالدتساب وأ ء رخآ لصأ ىلع هل ءانبلاب عرفلا ىلع قافتالا عم لصألا يف فالتخالا

 .رخآلل نيمصخلا دحأ نم هيف ديلقتلا هجو ىلع وأ ىرخأ ةهج نم هيلع

 عم «ِضاَرْعَأْلا تابثإ يف "0كَصألا نيبو اننيب فالتخالا :كلذ لاثمو

 .طورشلا هذه لصف ثيح باتكلا نم عبارلا بابلا عجار ©

 .ميسقتلاو بيترتلاو ديدحتلا :ةثالثلا لوصألا ةفاضإب يأ (؟)

 « ىوحن ناسيك نباب فورعملا « نسحلا وبأ ميهاربإ نب دمحأ نب دمحم وه :(ه 7514) مصألا 6

 .(711/4 نيفلؤملا مجعم ؛١770/1 دادغب خيرات) مولعلا ضعب ىف كراشم ىوغل

 اال



 . ضاّرْغألا توبثل عرف اهثودحو (ماسجألا ثودح يف انل هتقفاوم

 دخل لوك عرفلا يف هفالخف ( عرفلا يف فلاخو لصألا يف قفاو نمو

 : نيرمأ

 ؛ لصألا سنج نم سيل عرفلا نأ هنظل امإ

 فلاخ يذلا هعرفل لصألا ةداهش اهعم هل رهظي ملف .تضرع ةهبشل امإو

 نوللا يف انفلاخو ةلمُجلا يف ضاَرْعَأْلا تابثإ يف انقفاو نمك لوألاف

 ىلإ ثداوحلا رثكأو ناولألاو ماَسْجألا ةجاح ىف انقفاو « ةمامُثك يناثلاو

 .لاعفأ اهنأب هلوق عم اهل لعاف ال هنأ معزف «تادّلّوتملا يف انّقلاخو « لعاف

 .ةيافك اهنم هانركذ اميفو ؛ ةريثك هذه ةلثمأو
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 ضصوصقلا لع ىسايق ملع لكل ةصانللا لوصألا نابي.

 ل الا ا ؛4) مرج 42 مارلا ل مولا

 ضصوصنللا لق يمايق يلع لكل ةصاخلا لوصألا نايب ف

06 
 تارابعب هلهأ صتخي امك ؛:ةصوصخم ةّلدأب ٌصتخم ملعلا نم عون لك

 :مهنيب اميف اهنولمعتسي «باقلأو ءافدمأو

 فرعا موصل لكن :ناميشناب ةلطالتلاو: ةوملكتلا :يفاضفاك
 .مدقلاو ثودحلاو نوللاو نوكلاو مسجلاو

  عويبلاو ةرمعلاو جحلاو فاكتعالاو , موصلاو ةاكزلاو ةالصلاو ةراهطلا ظفلو

 .اهوحنو دودحلاو دوقعلا ظافلأ رئاسو

 رّسفملاو لمُجملاو ماعلاو ّصنلا ظفل مهلوصأ يف لوصألا لهأ لامعتساكو

 .كلذ قىرجم ىرج امو ؛ لادبإلاو بلقلاو ( مزجلاو ضفخلاو بصنلاو

 .ةصوصخملا هتلدأب صتخم مولعلا نم عون لك كلذكف

 :ىهو ؛ عاونأ ةعترأ اهتلدأ ةيلقعلا مولعلاف ءاذه حص اذإو

 ؛ ملعلل ةبجوملا رابخألا هب ترتاوت امو ؛ سمخلا ٌساوحلاو ؛ ةهيدبلا

 ىلا



 ةيعرشلا جَجْمللاو ةيلقعلا ةلدألا نم لدجلا يف لمعتسي ام نايب باب

 .ةيرورضلا لوصألا ىلع ةيلقعلا ةسيقألا لئالدو

 :يهو « عاونأ ةعبرأ هقفلا اهب صتخي يتلا ةلدألا كلذكو

 ةلالدلاو ءاهاوحف وأ ةنسلا نم ةلالذلاو «هاوحف وأ نآرقلا صن نم ةلالدلا

 . اهانركذ يتلا ةثالثلا لوصألا دحأ ىلع ّئعرش سايق نم ةلالدلاو « عامجإلا نم

 ناك امف « ّيعرشو ىلقع :ناعون هقفلا لوصأ ماكحأ ىلإ ةلصوملا ةلدألاو

 ءايلدق ةلاحسالا وأ ناكمإلا وأ راها نأ «دايفلا وأ ةفينعلا شعت نلغ انت

 . ىعرش كل «ةحابإلا وأ رظحلا وأ بوجولا ىنعم ىلع اهنم ناك امو ؛ لمعلا

 :نيهجو ىلع اهب لالدتسالا فلتخي ةيعرشلاو ةيلقعلا ةلدألا نإ مث [ب/؟]

 ؛ ىنعملا هب جرختتُسي لال دتسا :امهدحنأ م

 . ىنعملا هب ححصي لالدتسا :ىناثلاو ©

 ؛هيدتص ىلقتل الا ىلإ دعمنا ريق ةييثلا نف لوأ «اجيتم لوألا

 ىلع «عرفلا ىلع لصألل داهشتسالاب قلعتي ىنعملا هب ٌحصي يذلاو

 ءاقح ادهاش هثوكو ءاقح لْصألا ناكو « عرفل لْصألا دهش اذإف « ىنعملا قيرط

 قيقحت هنم بجو « ٌّنح هتداهشو الطاب لصألا ناك نإو ؛ ءاقح هّتَداهُش تناك

 كلذ نيب قرفي نأ دحأل ْرجي ملو «لصألا كلذ نالطُب عم ةداهشلا كلت

 .اضقانتم ناك امهنيب قّرف نمو «لصألا هل دهش يذلا عرفلا نيبو لصألا

 ىلع َةلالد ٌةدحاو ٌةجح نوكت دقو «بهْذَملا عونتب عونتت دق حّجحلاو

 دخاولا :تهذملا ىلع لدي نقو «نيضقانتم ريغ.« فلتخم نيبهذمو نيتلأسم
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 صوصخملا لع سايق ملع لكل ةصانخخلا لوصألا نايب أ

 .ةريثك ٌةلدأ ةدحاولا ةلأسملا ىف

 اوفلتخاو ؛ تايلقعلا يف زئاج ريغف دحاو مكحل ةريثك لَلِع عامتجا امأف
50 3 5: 

 ةدّرلاب لتقلا بوجوك هزاوج اندنع حيحصلاو « تايعرشلا يف كلذ زاوج يف
 .ملعأ هللاو ةثلاث دّوَملابو « ىرخأ ناصحإلا عم انزلابو «ةرم
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 93 رشا جمل او ةيلقعلا ةلدألا نم لدجلا ىف لءعتسم ام نايب باب

 بالا ارق نم سائلا لصفلا

 ةيلقعلا مو اهلا ّق ةلمعتسما ةلدألا ليصفت ف

00 
 ىلع «2"ةداهش اهل ٌةقداص ٌةمّدقم :ةّجُحلا نأ ؛هللا مكدعسأ اوملعا

 .ةهبُش ىهف لييختلا ىلع ةمّدقملا ٌةداهش تناك نإف ؛ "”لييختلا نود ةقيقحلا

 [ةروربؤضلا ةهج نم ةجحلا عاونأ|

 :هوجو نم ولخت ال ةرورضلا ةهج - نم ةجحلاو

 ؛ امهيف وأ ةداهشلا ىف وأ ةمدقملا ىف نوكي نأ ام

 ءانكاس ناك نأ دعب كّرحتم مسجلا نأب كملعك :ةمدقملا يف ةرورضلاف

 هنأ يهو «ركفو رظن ىندأب ةمولعم ةيرظن ةداهش اهلو ( ةيرورض ةمدقم هذهو

 ءاكرحتم راص هلجأل ثداح ىنعم نم هل دب الف ءانكاس ناك نأ دعب كرحت اذإ

 ىنعم وه ؛ةداهش :نييلوصألا لرقزا :(1//77) هقفلا لوصأ يف حضاولا يف ليقع نبا لاق )1١(

 نم سلا يف لمحت امل« ةداهش ةّيضقلا ٌةداهش تمس" :لاقو "ريثأت اهل :ءاهقفلا ٍلوق

 ."رخآ ُىنعمب دهاشلا ىنعملا

 هلاخي هنظ ءيشلا (لاخ)" :(99 :ص) حاحصلا راتخم يفو ؛ هبشُي امي ماهيإلا :لييختلا ع

 هلبقتسم يف لوقتو .اهتاوخأو تئدظ باب نم وهو (ةلوليخ)و (ةليخم)و (ةليخ)و (اليخ)

 ءيشلا لاخأو سايقلا وهو حتفلاب (لاخأ) :لوقت دسأ ونبو حصفألا وهو ةزمهلا رسكب (لاخإ)

 لييختلا نم «هلعاف مسي مل ام ىلع ءاذك هنأ هيلإ (لّيخ)و .ليخي ال رمأ اذه :لاقي « هبتشا
 .”مهولاو

 ايد



 5-0 ةيلقعلا مولعلا يف ةلمعتسال ةلدألا ليصنت.ه
 .2)ةيرورض ةمدقم نع تعقو « '')ةيرظن ةداهش هذهف

 مل مسجلا نأب ملاعلا ملعك «ةمدقملا نود ةداهشلا يف ةرورضلا لاثمو

 قبس مل ام ْنأ اهثداهش «لالدتساو رظنب ٌةمولعم ةمدقم هذهو « ثداوحلا قبُسي

 .ةيرورض ةداهشلا هذهو ءاثَدُْحُم نوكي نأ بجي ٌتداوحلا

 ةجبتنلا نوكت نأ بجوت اهنإف «ةداهشلاو ةمدقملا ىف ةرورضلا امأف

 «نايواستم ناددع امهيلع ديز اذإ نيبواستملا نيددعلا نأب ملعلاك «ةيرورض

 دعب اناك نايواستم ناددع امهنم صقن اذإ امهنأو « نييواستم ةدايزلا دعب اناك

 7 ينو ام ناصقنلا

 ءدحاو لحم يف نيّدضلا عامتجا لاحتسا اذإ هنأ :تايلقعلا يف هلاثمو

 .امهنيب عمجلا ىلع ةردقلاب رداقلا فصو لاحتسا

 اينبم ّنوكي نأ امإ ةيلقعلا مولعلا ىف لالدتسالا نأ ءاذه لبق انركذ دقو

 رتاوتلاب مولعملا وأ « ساوحلا ةهج نم مولعملا ىلع وأ « ةهيدبلاب مولعملا ىلع

 ةيهيدبلا مولعلا ةيمّستب ةداعلا ترج دقو ءرظَتلاو لالدتسالا قيرط نم وأ

 .ةيرورض ةيسحل او

 لالدتساو «ةرورض :نيمسق ىلع كلذ لجأل ةيلقعلا ججحلا تراصف

 :هجوأ ةثالث نم « ةرورضلاب

 .لالدتسالاو لمأتلاب ةلصاح يأ )١(

 )١( حضاولا يف ليقع نبا ءالاثمو الصأ مالكلا اذه لقن )١/7414(.

 )( حضاولا يف ليقع نبا دنع فلؤملا نع لوقنم وه كلذك )١/405"7(.

 نر



 ةيعرشلا عّجخللاو ةيلقعلا ةلدألا نم لديلا يف لمعتسي اه نابب باب
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 ءامهيف ةرورض امإو «ةداهشلا يف ةرورض امإو « ةمدقملا يف ةرورض امإ

 .اذه لبق ةثالثلا ماسقألا هذه ةلئمأ انيب دقو

 [لالدت سالاو رظتلا ةهج نم ةجحلا عاونأت

 :()هاسقأ ةعبرأ ىلعف ؛لالدتسالاو رظَتلا ةهج نم ةجحلا امأو

 ؛بئاغلا ىلع دهاشلاب لالدتسالا :اهدحأ

 ؛ لئاوألاو تامّدقملا ىلع يناوثلاو جئاتنلا ءانب ةهج نم :يناثلاو

 ؛ فالتخالاو قافتالا ةهج نم لالدتسا :ثلاثلاو 8

 .ميسقتلا ةهج نم لالدتسا :عبارلاو ©

 :نيهجو ىلع « بئاغلا ىلع دهاشلاب لالدتسالاف

 ىلع دهاشلا يف رانلا ةلالدك ؛ هلثم ىلع دهاشلا ةلالد :امهدح.أ

 هنم عونلا اذهو «جاضنإلاو ةسوبيلاو ةرارحلا يف اهّلثم ةبئاغلا رانلا نأ [/]
 . لكلا ىلع ءزجلا ةلالد يف لخاد

 ةلالدو « هلعاف ىلع لعفلا ةلالدك ؛ هفالخ ىلع دهاشلا ةلالد :يناثلاو 8!

 .اهبتاك ىلع ةباتكلا

 :نيهجو ىلعف « تامدقملا ىلع جئاتنلا ءانب ةهج نم لالدتسالا امأو

 ؛ اهرخآ ىلإ اهلّوأ نم تامدقملا قؤسب :امهدحأ

 .اهتامدقم ىلإ اهرخآ نم جئاتنلا قوسب :يناثااو د

 .(11/1) ناهربلا مجار ؛ةّجح اهرابتعا ضتُري ملو عاونألا 5 ىلع قير مانإلا نضرتعا 6
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 ةيلقعلا مولعلا يف ةلمعتسملا ةلدألا ليصفت
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 عورفلا ماكحأ يف داهتجالا ةّحص نأ :لّوألا ىلإ رخآلا نم ةقايّسلا لاثمف

 نآرقلا ةّجبحو «نآرقلا ىلع ٌةينبم عامجإلا ةجحو « ةباحصلا عامجإ ىلع ٌينبم

 .هيف زاجعإلا ةحص ىلع ةينبم

 هنوك ىلع ليلد نآرقلا زاجعإ نأ :رخآلا ىلإ لوألا نم ةقايّسلا لاثمو

 سايقلا ىلع فلسلا عامجإو « عامجإلا ةجح ىلع ليلد نآرقلا ةجحو « ةجح

 . عامجإ الو صن هيف سيل اميف داهتجالا بوجو ىلع ليلد داهتجالاو

 حص اذإو «هجئاتن نم ؛هدعب ام حص لوألا حص اذإ :اذه لثم يف لاقبو

 .هتامدقم حيحصت هعم بجو رخآلا

 :نيهجو ىلعف « فالتخالاو قافتالاب لالدتسالا امأو

 يذلاو « فالخلا عضوم ىلع «ءيش يف قافتالاب لالدتسا :امهدحأ "©:

 .امهنيب ةعماج ةلعب الإ نوكي ال

 نوكي هل يذلاو ,رخآ فاللخ ىلع هيف فلتخملاب لالدتسا :يناثلاو 8

 .هيلع ءانبلاب الإ

 ءامهيف وأ ؛ عرفلا يف وأ لصألا يف ٌّنوكي نأ نم فالتخالا ولخي الو

 ؛هبو هيلعو هيف لالدتسالا حصي اميف كلذ لكو

 ةياهن يف فالتخالاك «عرفلا ىلع قافتالا عم لصألا يف فالتخالاف

 ؛ "7ةرفطلاب لوقلا لاطبإ ىلع انقفاو ْنم عم ءزجلا

 ىلإ ةفاسملا ءازجأ نم مسج لاقتنا انه اه دارملاو «اروفط رفطي رفط لاقي «ةبثولا :ةغل ةرفطلا )١(

 )1١١/1(. ءاملعلا روتسد .اهئازجأ نم امهنيب ام يذاحي نأ ريغ نم اهنم رخآ ءازجأ

 <ظ"3



 ةيعرشلا عضشلاو ةياقعلا ةلدألا نم لدجللا يف لمعت يام ناب ناب

 ء«ىصحي نأ نم رثكأ لصألا ىلع قافتالا عم عرفلا يف فالتخالاو

 ؛ تارظانملا رثكأ رودت هيلعو

 000: طلاء ءاشلا كأسم ف ماظن ا ها
 . ةرفطلاو ءزجلا ئّتل ىف ماظنلا عم فاالبخ لاك 6 اهيف فاالتخالاو

 ع سس 07 ِِع و ع

 ءامهدحأ نم ٌدبال «نيمسق مسقناو هتوبث مص اذإ ءيشلا نأ هلصأف

 ؛رخآلا مص امهّدحأ لطب نإو ءرخآلا لطب امهدحأ حص ىتمف

 «اهيقاب لطب ءاهنم دحاو ٌحصو ءاماسقأ مسقناو «ءيشلا توبث حص اذإو

 ؛دحاولا كلذ ّمص اهنم ادحاو الإ اهلك ماسُقألا تلّطَب نإو

 «ماسقألا تلّطبو ءاماسقأ هيمسق دحأ مسقناو « نيمسق ءيشلا مسقنا اذإو

 .رخآلا مسقلا ةحص ىلع ليلد هنالطب يفو ؛ مسقنملا ٌمسقلا كلذ لطب

 .باوصلاب ملعأ هللاو

0 

 .ملعأ هللاو .قايسلا هيضتقي امك ءامهيف :باوصلا لعلو ءاذك )١(

 .(41/0) مزح نبال لصفلاو ؛(06/1) يناتسرهشلل لحنلاو للملا اهتشقانم يف رظناو (1)

 ايما



 هلوصأو هقفلا يف ةلمعتسملا ةلدألا ليصفت .. ١

 بارا اوه نم نتإ.لا لمولا

 هلوصأو هقفلا ىف ةلمعتسلل ةلدألا ليصفت ىف

 هلوصأو هقفلا يف ةلمعتسملا ةلدألا نأ ىلع ةمألا ءاهقف عمجأ

 : يهو « لوصأ

 ؛هاوحف وأ نآرقلا صن

 ؛اهاوحف وأ ةنسلا صنو

 ( هارجم يرجي ام وأ عامجإلا ةلالدو

 [ماكمألا ىلع نآرقلا ةلالد هوجو]

 :ةريثك ماكحألا ىلع نآرقلا ةلالد هوجوو

 ةعبرأ نم

 ؛ نهئامسأب تاهمألا ميرحتك ىمسملا مكح ىلع مسالا ةلالد :اهنم ©

 عطقلاو « كرشلاب لتقلا باجيإك ؛ "'ةفّصلا ىلع مكحلا قيلعت :اهنمو 8:

 يطول كلا رزرلا العا نهرا هتان لاو نوت6 مص ىلع كلذ ني رحل طسالا رس 00

 اببس انزلا لعج :يناثلاو «هيلع دحلا بوجو :امهدحأ :نامكح ينازلا يف ىلاعت هلل" الثمف

 سئافن ."ايبس هايإ عراشلا لعجب لب هتاذبو هنيعب دحلا بجوي ال انزلا نأل ؛دحلا بوجول
 )1917/١(. لوصحملا حرش يف لوصألا
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 ةيعرشلا حّجملاو ةيلقعلا ةلدألا نم لدجملا يف لمعتسسي ام نايب باب
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 2006© هذ

 .انّرلاب دّلَجلاو «ةقرّسلاب

 رادم هيلعو «همكح يف هل هريغ ةقفاوم ىلع مسالا ليلد :اهن هوا 4

 .اهيلع صوصنملا لوصألا ىلع عورفلا سايق

 اذهو ءاهمكح يف اهل اهريغ ةفلاخم ىلع ةفصلا ٌمكح ليلد :اهنمو ©

 مكحلا قلعو نيفصو اذ ناك اذإ ءيشلا يف :'7يعف ذاّشلا باحصأ لوق ىلع

 امأف ؛ '"'همكح فالخب نودألا فصولا نأ ىلع لدي هنأ «هيفصو ىلعأ ىلع

 ىلوأ ىلعألا فصولا نأ ىلع ليلد كلذ نإف « هيتفص ىندأ ىلع مكحلا قلع اذإ
000 

 ىلع ةتوتبملا ةقفن قيلعتو «ةمئاسلا ىلع ةاكزلا قيلعت :لوألا ُلاثمو
 ال ْنأ كلذ ٌليلدو ؛2؟)ةرّيؤم تناك اذإ عئابلل لخنلا ةرّمث طرشو «لمحلا
 . ةرّبؤم نكت مل اذإ « ةلخنلا عئابل ةرّمث الو « لماحلل ةقفن الو « ةفولْعملا يف ةاكز

 ةلالدلا يف « [18 :ءارسإلا] ] <قأ آَمَهَل لُكت دن كلوإم :هلوق [1/6] : يناثلا لاثمو

 .فيفأتلا نم ىذألا يف غلبأ وه ام ميرحت ىلع

 هقوف اموأ فذ نأ ىلع ةلالدلا يف «دّدع 0 قيلعت :اهنمو

 :رظناو «باطخلا ليلدب لوقلا مهعنمل «ةلأسملا يف ةفينح 59005 باحصأ فالخ ىلإ ةراشإ )١(

 هقفلا لوصأ يف طيحملا رحبلا ؛(001/75) لوصألا ملع ىلإ لوصولا ةياهن - ماظنلا عيدب

 .(1/ه)

 .باطخلا ليلد وأ ةفلاخملا موهفم :ىمسملا وهو (؟)

 .باطخلا ىوحف وأ ةقفاوملا موهفم :ىمسملا وهو ()

 .ةلثمألا هذه ىلع قيلعتلا مدقت (:)

 ."باطخلا ليلدب" لالدتسالا اذه ىمسي اذهلو «ةفلاخملا موهفمب ظفللا هيلع لدي ام يأ (0)

5/ 
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 داز ام طوقس ىلع ليلد هيف «ةّدعلا ديدحتو ءانزلا يف دلجلا ديدحتك « هفالخب

 ءاضقنا دعب ةدعلا مكح ةأرملا ىلع ىقبأ نم لوق ىلع ةلالد هيفو ءامهيلع

 امهنود ام نأ ىلع ٌليلد «نيتلقلاب ءاملا ديدحتو «لستغت نأ ىلإ اهئارقأ

 .امهمكح يف امهفالخ

 الخ اهدعب ام مكح نأ ىلع ةلالّدلا يف «ةياغ ىلع مكحلا قيلعت :اهنمو

 [؟4:ةبوتلا] 4 تروُرْوَص ّمُهَو لي نع َةَيْرِحْلا أوظَعُي وحل :هلوقك كلذو «اهمكح

 «مهفلا ىلإ قباّسلا هانعم نع مالكلا فرص وهو ؛ ")لوقلا نحل :اهنمو

 ةيواعم نأ يور امك ؛ امهيف ةقيقح هنوك عم « مهفلا ىلإ قبسي ال رخآ ىنعم ىلإ
 ّيلع نغعلب رمأ ةيواعم نإ الأ" 0س ا

 .ةيواعم نعل دارأ امنإو « يلع نعل دارأ هنأ ةماعلا نظف «"هونَعْلاف

 :ىلاعت هلوقك « "”هنم 500 رامضإب « مكح ىلع صنلا ةلالد :اهنمو

 « [188* :ةرقبلا] رح وا ُس ةَدِيفِرَمَس ّلَعَوأ اًضيِرَم مكحنو تاح نمق#

 4 ِكُحّرَأ ٍةَكَدَصَوَأ اص نم ٌةَيّدِنَم ا نش َىد وبر اصير م نك نهم :هلوقو

 سأرلا ٌقلحو ءرطفلا ٌرامضإ امهيفو « [156 :ةرقبلا]

 طيحملا رحبلا يف يشكرزلا اندجو دقو «ةلالدلا نم عونلا اذه تالالدلا ثحبم يف ملعن ال )١(

 :(لافقلا ينعي) لاق" :لاقف « عونلا اذه حرش يشاشلا لافقلا ركب يبأ نع لقن (115-176/0)

 لوقلا نم نحللاب نكل ؛هريغ داريو ركذي ظفللا نأل «هب ىّمسيو «اذه ريغ وهف لوقلا نحل امأو

 .ملعأ هللاو ١[" :دمحم] « ِلْوَمْلا ِنْحَل ف َُميَِرْعَيِلَوإل :ىلاعت لاق امك ؛هريغ هب دارملا نأ نيبت

 الو , ظفللا هيلع لدي ال يذلا وهو" «ءاضتقالا ةلالدبو 2 "باطخلا نحل" اضيأ يمس دقو عرض

 اقداص ملكتملا نوك نكمي ال ثيح نم امإ ظفللا ةرورض نم نوكي نكلو ؛هب اقوطنم نوكي

 "هب الإ القع هتوبث عنتمي ثيح نم وأ هب الإ اعرش ظوفلملا دوجو عنتمي ثيح نم وأ هب الإ
 .(07 :ص) لوصفلا حيقنت حرش :رظناو ؛(777 :ص) ىفصتسملا
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 ةيعرشلا جّجمملاو ةيلقعلا ةلدألا نم لدججلا يف لمعتسي ام نايب باب

 عامجإ وأ ةنس نع ذخأ ام لك :ماكحألا ىلع نآرقلا لئالد هوجو نمو

 ؛ سايق وأ

 لوسيل م ُكتاَء آَمَو## :ىلاعت هللا لوق لجأ نم ةئسلا عابتا بوجو نأل

 (عامجإلا ةجح بوجو كلذكو « [7 :رشحلا] 4 اوت ُهَنَع ركن امو ُهوُدُحَف

 ةأرما نأ يوُر دقو «امهعابتاب هللا رما لجأل « حيحصلا سايقلا عابتا بوجوو

 لاقف «هيلع كلذ تركنأف «ةلصوتسملاو ةلصاولا نَعلي دوعسم نبا تعمس

 هللا باتك انأرق" :ةأرملا تلاقف « هباتك ىف هللا اهنعل دق نم نعلأ ال ىل ام :اهل

 لاق «"هيتدجو دقف هيتأرق تنك نإ" :اهل لاقف « "ةلصاولا نعل هيف اندجو امف

 «[» :رثحلا] «أوُهَتَأد ُهْنَع كت اَمَو ُوُدُحَف لوْ ْم كاع آَمَوإ» : ىلاعت هللا
 مكحلا نأ ىلع ليلد اذه يفو ؛ '')ةلصوتسملاو ةلصارلا ِةَِك هللا لوسر نعلو

 ةلالدل قو هللا باتك نم ذوخأم « سايقلا وأ عامجإلا وأ ةنسلا "ىلع ذوخأملا

 .هلك كلذ عابتا بوجو ىلع هباتك

 [ماكحألا ىلع ةنسلا لئثالد هوجو]

 ءاهيلع نآرقلا لئالد هوجوكف «ماكحألا ىلع ةنسلا لئالد هوجو امأو

 .هباطخ ليلدو هنحلو هموهفمو هاوحفو صن نم

 :نابرض ماكحألا ىلع ةلادلا نئسلا ةلمجو

 « سابللا يف (0919) :اهلوأ عضاوم يف يراخبلا هجرخأ :ه رمع نبا ثيدح نم هيلع قفتم (1)
 ةلصاولا «لعف ميرحت :باب «سابللا يف )١١54( ملسمو ؛رعشلا يف لصولا :باب
 ."ةلصوتسملاو

 .ملعأ هللاو قايسلا هيضتقي امك .ْنم :باوصلا لعلو «لصألا يف اذك (؟)
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 ؛ ةدهاشملاب لَك يبنلا نع ةذوخأم ةنس

 ؛ يع هنع ةاورلا نع ةذوخأم ةنسو

 ؛ لعفو لوق :نابرض ةدهاشم هنع ذخأ امف

 :ماسقأ ةثالث ىلع قي هنم لوقلاو

 هلوقك «هيلع ملكتم ببس الو «لاؤس ريغ نم هأدتبا لوق :اهدحأ ؛هإ

 ؛ "7(ميلستلا اهليلحتو ريبكتلا اهميرحتو روهطلا ةالصلا حاتفم» :

 ىلع اذهو « لئاس لاؤس نع اباوج هلوق نم جرخ ام :يناثلا مسقلاو :؛'
 :نيهجو

 عّرجلاب هتيحضأ يف ةدرب 1 هلوقك « لئاسلا ىلع روصقم :امهدحأ دب

 ؛ ")(كدعب ادحأ يزجت الو « كيزجت» :زعاملا نم

5 

 هكراش نم لكل هانعمو «هبطاخ نمل ظفللا نوكي نأ :ىناثلا هجولا

 «يمليدلا نبال هرمأكو «ةرافكلاب ناضمر راهن يف ئطاولل هرمأك ؛هانعم يف

 , ””ىرخألا قرافيو امهادحإ راتخي ناب هتحت نيتخأ ىلع ملسأ نيح هرمأ دقو

 يف 2(بيعش/ )7١ دواد وبأو ؛(5١٠٠) دمحأ :ة#ز, بلاط يبأ نب يلع ثيدح نم هجرخأ (1)

 ةالصلا حاتفم :باب « ةراهطلا يف « (بيعش/ 71/0) هجام نباو ؛ ءوضولا ضرف :باب « ةراهطلا

 اذه" :لاقو ؛ةالصلا حاتفم ءاج ام :باب «ةراهطلا يف ؛(راشب/) يذمرتلاو ؛ روهطلا

 ينعي "ديعس يبأو رباج نع بابلا يفو" :لاق ”نسحأو بابلا اذه يف ءيش حصأ ثيدحلا

 سقف ”متفلا" يف رجح نباو « 11 "عومجملا" يف يوونلا هححصو .يردخلا

 يف (قوط/5040) اهنم عضاوم يف يراخبلا :ةيب بزاع نب ءاربلا ثيدح نم هيلع قفتم (؟)
 .اهتقو :باب «يحاضألا :يف (يقابلا دبع/931١) ملسمو ؛ ةيحضألا ةنس :باب « يحاضألا

 .هجيرخت مدقت )1٠(
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 ةيعرشلا حَّجُحلاو ةيلقعلا ةلدألا نم لدجملا يف لمعتسي ام نايب باب
 يو : 6

 (")رشع نع ملسأ دقو ناليغو «هتحت ةوسن سمخ نع ملْسَأ دقو الفون هرمأو

 .ىقاوبلا قرافيو اعبرأ راتخي نأ

 موي رم هنا يور امك « بس ىلع هلوق نم جرخ ام :ثلاثلا مسقلاو "8
 :رظنب نأ اذه لثم يف حيحصلاو (؟0ءاسنلا لتق نع ىهنف ةلوتقم ةأرماب نينح

 0 و

 لجألو ؛ (هولتقاف هنيد لّدب نم» :هلوق ءاسنلا لتق نع هّيهن ضراع امك

 .نلتاقي مل اذإ ءاسنلا نم تايبرحلا ءاسنلا لتق نع هيهن رصق كلذ

 :ماسقأ ىلعف «هلعف نع ةنسلا نم ذوخأملا امأو

 ةلبقلا هلابقتساو «نيفخلا ىلع حسملاك ؛ببس الب لْعِف :اهدحأ د

 ؛ادحاو امهس لجارلاو « مهسأ ةثالث سرافلا هئاطعاو « ناينبلا ىف هتجاحل

 هل َةلع هّيبس نوكيف « وهسلل هدوجسك ؛ هببسب نورقم هل لعف :ىناثلاو #

 .هجيرخت مدقت )١(

 ؛وزغلا يف نادلاولاو ءاسنلا لتق نع يهنلا باب :داهجلا يف (يمظعألا/ ؛8) كلام هجرخأ (؟)

 ؛ برحلا يف نايبصلاو ءاسنلا لتق باب :داهجلا يف (ةاجنلا قوط/7016 )7:١4: يراخبلاو

 .برحلا يف نايبصلاو ءاسنلا لتق ميرحت باب :داهجلا يف (يقابلا دبع/ 174 4) ملسمو

 ةدترملاو دترملا مكح باب «نيدترملا ةباتتسا يف (قوط/1477؟) يراخبلا هجرخأ (')
 دواد وبأو «دترملا يف ءاج ام باب «دودحلا يف (راشب/408١) يذمرتلاو ؛ مهتباتتساو

 .سابع نبا ثيدح نم .دترا نميف مكحلا باب «دودحلا يف (بيعش/ 401)
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 وأ «هترضحب هتّمأ ضعب هلعفي ام راكنإ نع هتوكس ةهج :ثلاثلاو

 ؛ هزاوج ىلع اليلد كلذ نوكيف هركني الف هل ركذي

 لقنلا كرتك «هطوقس ىلع اليلد هيف لقنلا كرت نوكي ام :عبارلاو 6

 .اهريغ ةاكز هذخأ لقن امك كلذ لقنل هذخأ ول هنأل تاوارضخلا ةاكز هذخأل

 :برضأ ةثالث ىلعف هنع ةياورلا نع ِةِكلَي هتنس نم ذوخأملا امأو

 ؛ هتحصب يرورضلا ملعلا نيدو "اون هدأ

 لمعلا بجي امك ءاهتحصب ملعلا نود لمعلا بجي داحآ رابخأ :ىناثلا

 ؛ اهقدصب ملعلا نود تاداهشلاب

 ريغ «هب لمعلاو ملعلا باجيإ يف رتاوتلا ىرجم يرجي ربخ :ثلاثلاو
 ."7يرورض ال ابستكم نوكي هب ملعلا نأ

 [يعرشلا مكحلا ىلع ةلالدلا يف عامجإلا هوجو]

 :ناعون اهنإف « يعرشلا مكحلا ىلع ةلالدلاو عامجإلا هوجو امأو

 مهعامجإك ؛ العفو الوق « ةصاخلاو ةماعلا يف رشتنا عامجإ :امهدحأ ؛©)

 ناضمر رهش نييعتو « ةعمجلا نييعتو ةورملاو افصلاو فقوملاو ةبعكلا ىلع

 ؛ ةعكر لك يف دوجسلاو عوكرلا ددعو تاعكرلا ددعو

 قالطو « ةدجلا ثيروتك ؛ ةماعلا نود ةصاخلا هتفرع عامجإ :يناثلاو «#

 ثلاثلا مسقلا ىمس ثيح 118((2ت) ينييارفسإلا قاحسإ يبأ هخيش ميسقت ىلع ىرج )١(

 )1١9/5(. طيحملا رحبلا :رظناو «"ضيفتسملا"

 يو



 7  تيستسسا ه حتا

 :نيمسق ىلع هنم برضلا اذهو ؛ كلذ وحنو ؛« ضيحلا نع يلاخلا رهطلا يف ةئسلا

 .مهعيمج نم ارهاظ هب لوقلا نوكي نأ :امهدحأ 03

 .نيقابلا نم ريكن ريغ نم ارشتنم مهضعب نم لوقلا ٌنوكي نأ :يناثلاو

 رصعلا ضارقنا هيف ربتعي ال ؛هتّحصب عوطقم عامجإ نالوألا نامسقلاف

 ؛ هيلع رصعلا ضارقنا هيف ربتعي :ثلاثلا مسقلاو «هيلع

 فيقوت نع اعقاو ّنوكي نأ نيب اندنع اعامجا ناك ام ٍةجُح يف قرف الو

 ."ةجح هنوك يف سايق وأ

 [ماكحألا ىلع سايقلا لئالد هوجو]

 ؛ سايقلا عاونأ فالتخال ةفلتخم ماكحألا ىلع سايقلا لئالد هوجوو

 :عاونأ ّيلجلاو

 لّكت الق# : مواسي سامر اه

 ىلوأ امهبرض نأ ىلع ةلالذلا يف « [1 :ءارسإلا] هم امُهَدَه و قأ آم

 نأ ىلع ليلد ملا يف ءاجرعلاو ءاروعلا نع هيهل 8 ( ميرحتلاب

 .ميرحتلاب ىلوأ لجّرلا ةعوطقملاو ءايمعلا

 ؛هنم صقني الو هيلع ديزي ال «ءاوس هلصأك عرفلا ٌّنوكي نأ :يناثلاو ا

 سايق كلذكو «هلثم ةراجإلا نإ ىلع ٌليلد ءادنلا تقو يف عيبلا نع يهنلاك

 .(794/5) طيحملا رحبلا يف يشكرزلا دنع كلذ يف فالخلا رظنا )١(
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 «دحلا فيصنت ىف ةمألا ىلع دبعلا سايقو « قّبعلا ةيارس ىف دبعلا ىلع ةمألا

 ىلع ضنلاك «هٌريغ هيلع ٌساقي «دحاو ىف ّصنلا ٌنوكي نأ :ثلاثلاو

 ؛ هيلع نيمرحُملا رئاس سايق يف « ")هتقان هتصّقو يذلا مِرْحُملا

 «رمتلاب بطلا عيب نع يهنلا يف هليلعتك « هيلع صوصنم :امهدحأ ؛)

 ماعطلا عيب نع هيهنك « هيلع هّبن ام بابلا اذه يف لخدي ؛ ")سبي اذإ صقني هنأب

 لضافتلا ميرحت يف «ةلِعلا وه معطلا نأ ىلع ليلد هيف ؛ "”لثمب الثم الإ ماعطلاب

 :ةوهس ندع وهملل ةووحينك «ةلعفت ةلعلا نآع ةينيالقوت ةاموعظملا قلع

 :ناعون '؟!! صوصنملا ريغ| يفخلا سايقلاو

 ىلإ ًةعجار للعلا نم اهضراعي ام عم ناك اذإ ةلعلا سايق :امهدحأ

 يف 2(قوط/770١) اهلوأ «عضاوم يف يراخبلا :ِو سابع نبا ثيدح نم هيلع قفتم )١(

 «(يقابلا دبع/7١١١) :مقرب اهلوأ «عضاوم يف ملسمو ؛نيبوث يف نفكلا :باب «زئانجلا

 .تام اذإ مرحملاب لعفي ام باب « جحلا :يف

 ام :باب « عويبلا يف «(يمظعألا/ 007) كلام « هير صاقو يبأ نب دعس ثيدح نم هجرخأ )2(

 يهنلا يف ءاج ام :باب « عويبلا يف « (راشب/7١؟5) يذمرتلا هقيرط نمو ؛ رمتلا عيب نم هركي

 :يذمرتلا لاق ؛رمتلاب بطرلا عيب :باب « عويبلا :يف )١1714(24 هجام نباو ؛ ةلقاحملا نع
 . حيحص نسح ثيدح

 (يقابلا دبع/0417١) ملسمو ؛ (917//11) دمحأ :ةننر هللا دبع نب رمعم ثيدح نم هجرخأ ()

 .لثمب الثم ماعطلا عيب :باب «ةاقاسملا يف

 .نايبلل انم ةدايز نيتفوقعم نيب امو «يفخلا سايقلا نم يناثلا عونلا وهو (:4)
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 ؛ابرلا ىف نيسئاقلا للعك ء«دحاو لصأ

 .اهبش امهرثكأب قحليف نيلصأ نيب عقو امف هبشلا سايق :يناثلاو :

 .[ب/20] قيفوتلا هبو باوصلاب ملعأ هللاو



 5 لا ا راو ٍ
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 ةايننأو :مولعلا قئاقح يف قئاقحلا ةافن ٌفالخ ءاذه لبق انركذ دق

 .ةيافك هيف امب «سايقلاو رظَتلا ىف ةّئئَمَّسلا فالخ اضيأ انركذو

 [بئاغلا ىلع دهاشلاب لالدتسالا ىف فالخلا]

 :لاوقأ ةثالث ىلع « هتّيفيكو بئاغلا ىلع دهاشلاب لالدتسالا ىف اوفلتخاو

 هوّمسو «بئاغلا ىف هلثم ىلع الإ لدي ال دهاشلا نأ :ةبوبّدلا تمعزف

 . لكلا ىلع ءزجلا ةلالد

 ؛ هتلمج نم سيل ام ىلع لدي دق دهاشلا نأ :ةيرهدلا نم ةيلزألا تمعزو

 هنا انملعف ءاهل ينابلا ءانب دنع اهانيأر رادك هلثم ىلع الإ لدي ال نكلو

 . ىلوألا رادلا يناب لثم اهيناب نأ انملعف ةينبم اراد اندهاش مث «اهيناب

 ىلع لدي دقو «هركذ امك هلثم ىلع لدب دق دهاشلا نأ :قحلا لْهَأ لاقو

 .كلذ وحنو «ران ىلع ناخدلا ةلالدو «بتاكلا ىلع ةباتكلا ةلالدك « هفالخ

 اودهاشت ملو «هلثم ىلع الإ لدي ال دهاشلا نأ متمعز اذإ :ةيونثلل اولاقو

 الف « مكدنع ةملظلاو رونلا جازتما نمو بئاوشلا نم ايفاص امسج دهاشلا ىف
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 ةيعرشلا جملا ةيلقعلا ةلدألا نم لديملا يف لمعتسي ام نايب باب

 نع ةصلاخ ةملظ ملاعلا تحت الو «جازملا نع ايفاص ارون ملاعلا قوف اوميقت

 .رونلا جازم

 كلذب انللدتسا « هلبق ناسنإ نم الإ اناسنإ دهاشن مل امل :ةيلزألا تلاقو

 ؛ هلثم ىلع الإ لدي ال دهاشلا نأل ؛لاحم ءىش نم ال ءىش ثودح نأ ىلع

 ضاَرْعَألا نأل «ءيش نم ثدحي ائداح دهاشلا يف اندجو ام :مهل انلقف

 ّلك نأ كلذ ىضتقاف « لصأ نم ال ةثداح ىه لب ضارعأ نم تسيل ةثداحلا

 . لصأ نم ال ثدحي ثداح

 نم صوصنلاو رهاوظلاب ةيعرشلا ماكحألا ىلع لالدتسالا يف اوفلتخاو

 :نآرفلا

 ةباحصلا نأ اومعز نيذلا «ضفاورلا نم ةيلاغلا الإ ةمألا روهمج لاقف

 مويلا مهو «مهدنع هنم ءيشب قثوي الو «هضعب اوفذحو نآرقلا ضعب اورّيغ

 فشكيف « مهمعزب ّيدهملا رهظي نأ ىلإ « ةعيرشلا ماكحأ نم ةريح يفو هيت يف

 .مهل اهريسفتو تايآلا نم حيحصلا نع مهل

 :رابخألا نم رتاوتلاب لالدتسالا يف اوفلتخاو

 ام داحآلا رابخأ نم نأب هلوق عم ءأطخلاو بذكلا اهيف ماظّنلا زاجأو

 ءاهلك رظّنلا جّجُحو رابخألا ًةجح َةّينَمَّسلا تركنأو ؛ يرورضلا ملعلا بجوي

 .اذه لبق هانيب امك
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 ٍه ل سا سس 5

 :داحآلا رابخأب لالدتسالا ىف اوفلتخاو

 ؛ لمعلا بجوي ال ملعلا بجوي ال ام لك نأ معز نم مهنمف

 ؛دري مل هنا معزو ءاهب لمعلاب دبعتلا دورو زاجأ نم مهنمو

 لك يف نينثا نع نينثإلا ربخب لمعلاب دبعتلا درو دق لاق نم مهنمو
 .ىئاَبِجلا لوق اذهو  هلصأب لصتي نأ ىلإ رصع

 ؛ رصع لك يف ةثالث نع ةثالث ةياور اهيف ربتعا نم مهنمو

 «ةعبس ربتعا نم مهنمو « ةسمخ ربتعا نم مهنمو « ةعبرأ ربتعا نم مهنمو

 .نيعبس ربتعا نم مهنمو « نيرشع ربتعا نم مهنمو

 هب بجي يذلا هطرش ىلع درو اذإ دحاولا ربخ ةجحب ّقَحلا لْهَأ لاقو

 .اذه دعب هطورش ركذنسو «هب لمعلا

 :عامجإلا ةجح تابثإ يف اوفلتخاو

 تأر ةيمامإلا نإف ؛ ماظَّنلاو «ةيمامإلا الإ هتجحب ةمألا روهمج لاقف

 ةمألا داحآ نيب ماظّنلا ىّوسو «هريغ نود هدحو رظتنملا مامإلا لوق يف ةجحلا

 .اهيلع أطخلا زاوج يف ةمايقلا ىلإ دلك يبنلا دهع نم ءاهعيمج نيبو

 طورش باب يف هركذن امك «هطورش يف عامجإلا ةجحل نوتبثملا فلتخاو
 . ةلدألا

 :ىعرشلا سايقلاب لالدتسالا ىف اوفلتخاو

 ,مهنم تادْجّنلا الإ اهلك جراوخلاو رهاظلا ُلْهَأَو ةيمامإلاو ماظّنلا هلطبأف

,» 



 ةيعرشلا جَجُحلاو ةيلقعلا ةلدألا نم لدججلا يف لمعتسي ام نايب باب
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 .عامجإ الو [!/50] صن هيف سيل اميف هتجح ةمألا نم نوقابلا ىأرو

 :هتفص فلاخ اميف ةفلاخملا ىلع باطخلا ليلد يف اوفلتخاو

 باحصأ هافنو «ةكيخ رهاطلا لْمَأ عم « هنن َيِعِفاَّشلا باحصأ رثكأ هآرف

 ةدايزلا نم مهعنم ىلإ اوراص اذإو «مهيلع هنم ةلالدلا هجو نوكي اميف يأرلا

 .ةلدألا ىوقأ هوأر صنلا ىلع

 ءايشألا مكح يف مهفالتخال لاحلا باحصتساب لالدتسالا يف اوفلتخاو

 يأرلا لْهَأ لاق 0 «ةحابإلا ىلع اهنأ معز نمف ؛« عربشلا هوو لبق لقعلا يف

 ؛ ةلالدب الإ هرظحي الف أحابم هاري ام لك يف لاحلا بحصتسا « رهاظلا لْمَأو

 ةريره يبأ نبا هيلإ بهذ امك "'رظحلا ىلع عرشلا لبق اهنأ معز نمو
 روظحملا ىف لاحلا بكصتسا « 7نابأ نب كرابملاو '”ناطقلا نيسحلا وبأو

 هللا دبع وبأ لاقو .دادغب ةلزتعم لاق هبو" )7١8/١(: هقفلا لوصأ يف طيحملا رحبلا يف )١(

 يربطلا (!) نابأ نب ىلعو « ةريره يبأ نب يلع وبأ لاق هبو .قحلا هنإ :انباحصأ نم يريبزلا

 يضاقلا ةريره يبأ نبا نع هاكح نممو :ناطقلا نب نيسحلا وب أو «نابأ نب ىسيع :باوصلا)

 ."”يزارلا ميلّسو بيطلا وبأ

 يف تافنصم هل «ةيعفاشلا ءاربك نم «نيسحلا وبأ «يدادغبلا دمحأ نب دمحم نب دمحأ وه (؟)

 «2159/17 ءالبنلا مالعأ ريس )١6/1(« دادغب خيرات ؛09 ةنس تام «هعورفو هقفلا لوصأ

 .78/7 بهذلا تارذش

 يف ةقبطلا هذه يف همسا ددرتي يذلا وه هنإف « يفنحلا مامإلا نابأ نب ىسيع وه امنإو ءاذك مره

 لقن ثيح ”لوصألا يف لوصفلا" هباتك يف يزارلا ركب يبأ دنع امك ةيفنحلا لوصألا بتك

 ءاضق َيِلَو «نيروهشملا ةيفنحلا ءاهقف دحأ «ىسوم وبأ «نابأ نب ىسيع :وهو ؛اريثك هنع

 ."يأرلا داهتجا"و "هقفلا يف عماجلا" :اهنم بتك هل .ةهازنلاو ةفعلا عم «ةنس نيرشع ةرصبلا

 .ها 1١ :ةنس ةرصبلاب تام

 ."١1ا/ه/11" ”دادغب خيرات"و تدرس مالعألا" يف ةمجرت هل
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 جم عر عورفلاو لوصألا يف ةلدألا نم هيف اوفلتخا ام نايب - هرم

 .ةلالدب الإ ائيش حبي ملف

 الاح ءيش يف بحصتسي مل عرشلا لبق ءايشألا مكح يف فقوت نمو

 ىوس هضرغ نكي مل نإ لاحلل بحصتسملا نإ «"انباحصأ ٌصضعب لاقو

 حاكنو بئاغلا عيب لاطبإ ىلع لدتسا نمك «هباحصتسا ّمِص «هافن ام يفن

 هضرغ ناك نإو « ةلالدب الإ تبغي الف دقع ال نأ لصألا نأب «راغّشلاو مرحملا

 «هتبثأ ام ىفن ىف لاحلا باحصتسا نكمي هجو نم همصخ لوق فالخ َتابثإ

 ؛ ةرافكلا بجوي نيمي هنإ مارحلا ةلأسم يف لوقي نمك «هب لالدتسالا هل سيلف

 الو راهظ الو قالط ال نأ لصألا نأب هموصخ ٌلوق هلاَطْبِإ ىلع لدتسي مث

 ناباحصتسالا ضراعتف ةرافك الو نيمي ال نأ لصألا نأب ضراعيف «ناعل

 .باوصلاب ملعأ هللاو ؛اطقسو

 .(50/3) هئسني ملو طيحملا رحبلا يف ٌئيشكرزلا فلؤملا نع هاكح اذك (1)
5١١ 





 [ساسإ باب
 لدجلا يف ةرئادلا ءامسألاو ةلدألا دودح نايب

 :َكو هللا ءاش نإ اهتمجرت هذه «لوصف ةثالث بابلا اذه يف عقب

 ؛ اهطورشو ةقيقحلاو دحلا ىنعم نابب يف :لصف

 ؛ مالكلا ملعب ةصتخم ءايشأ دودح ىف لصف

 ؛ هلوصأو هقفلا ىف ءاهقفلا اهلمعتس ءايشأ دودح يف :لصف

 هطرش ىلع « هاضتقم ةثالثلا لوصفلا هذه نم دحاو لك ىف ركذنسو

 .هللا ءاش نإ





 ١ ١ اهطورشو ةقيقحلاو دحلا ىنعم نايب :
 تنهش تس 7 6

 لوزلا لصفلا

 [دحلا فيرعت]
 ءاهرثأ عطَقتُم دنع رادلا ٌّدح هنمو «عئملاو عّْطَقلا ىنعمب ةغللا يف ّدحلا

 عنمي هنأل ؛دادح باّوبلل ليقو « ةئيزلا نم اهعانتما «ةآرملا يف ةأرملا ٌدادحإو

 عطقنا اذإ دودحم ٌلجرو ؛عنام عطاق هنأل ٌديدح ٍديدحللو « لوخدلا نع سانلا

 لا هوجو هلع

 نع هل ةعئام ءىشلا ةقيقح نأل ءادودح ءايشألا قئاقح تيمس امنإو

 .همكح يف لوخدلا نع هنم سيل ام عطقيو «هريغب سابتلالا

 اذهو ,("0"هعئاملا عماجلا ظفللا وه دحلا نإ" :ءاهقفلا ضعب لاق دقو
 5 ع - 3 5 _

 سانجأ عمجي هنال « ضّرع نوللا :لئاقلا لوقك «ءيشلا سنج نع ربخلاب لطبي

 ديدحت سيلو «اضرع هنوك نع نول لك جورخ عنميو «اضارعأ اهنوك يف نوللا
 ."”احيحص ضّرعلاب نوللا

 ,عوضوملا يف ةرعاشألل عجرم مدقأ هلعل «ةغللا يف دحلا فيرعت يف انه مامإلا هركذ ام )١(

 «(1//1717) طيحملا رحبلا يف يشكرزلا دمتعاو « ةيلوصألا رداصملا نم انيديأ نيب ام بسحب

 نع (017/1) ةينغلا يف يراصنألا مساقلا وبأ مامإلا ٌجرخي ملو ءانه يدادغبلا هلّصف ام ٌرثكأ

 )١4/١(. هقفلا لوصأ يف حضاولا :رظناو .ملعا هللاو اضيأ انه ام

 .(960 :ص) لوصأللا يف دودحلا يف يجابلا مامإلا هفّرع هبو (؟)

 -لعافلا وه عماجلا نأل «كرتشملا زاجملاب ديدحت هنأب ( :ص) ةيفاكلا بحاص هلطبأو ()

 ا



 5 لديلا يف ةرئادلا ءامسألاو ةلدألا دودح نايب باب ِ

 ىف "زيجولا" ركذو «؟"7ىنعملاب طيحملا زيجولا ظفللا :هنإ نورخآ لاقو

 هنم ٌرجوأ نكي مل اذإ ءاّدح هنوك ٌحصي ليوطلا ظفللا نأل «ٌوشح ّذحلا اذه

 و 01 -

 لطبيب اضيأ اذهو ؛ دودحملا سنجب طيحملا ظفللا وه :نورخا لاقو

 سيلو ؛ءيشلا ةعيبط ىلع لاد ربخو لوق هنإ :ةفسالفلا ٌصضعب لاقو
 نع ربخلا نإف « عبطلا يف هلوق هل انملس نإو «ةداعلا الإ ةقيقح اندنع عبطلل

 هارت ةعوط ةعيرظلا نيلاو يحس امج بطلا

 ام" لاؤس يف حيحصلا باوجلا وه ّدحلا :ةفسالفلا نم نورخآ لاقو

 ريغ نم ءادتبا ركذي دق دحلا نأل ؛أطخ اذهو ؛ هنع لوؤسملاب طاحأ اذإ «"وه

 .[ب/١] لاؤسلا نع اباوج هب رابخإلا ّنوكي نأ

 فصولا قحتسا هِلْجأل يذلا هانم ءيشلا ٌدح نأ :اندنع حيحصلاو
 0 اًدح دحلا نع ةرابعلا 1و ع("90ركذلاب دوصقملا

 .عمجلا لعف تافصلل سيلو «عمجلل -

 )١( 0ا/ «نارهط :ةعبط « عفقملا نبال قطنملا باتك يف كلذك وه ١ :ص «جه ١.

 نم ركذي ملو "ذاتسألا" ىلإ هايإ ايزاع (017/1) ةينغلا يف يراصنألا دنع هّسفن فيرعتلاو (؟)

 ؛ ملعأ هللاو ينييارفسإلا قاحسإ وبأ ذاتسألا وه قالطإلا يف بلاغلا ناك نإو !ذاتسألا اذه وه

 ىه هذهو :تلق «"هل صلخي فصوب دودحملا صاصتخا" ١(: :ص) ةيفاكلا بحاص لاقو

 سنجلاب روصتلا باستكا وه دحلا لعجت يتلا ةقطانملا ةقيرطل ةقرافملا نيملكتملا ةقيرط

 ْ .ملعأ هللاو . لصفلاو

 اًصن «دحلا صانتقا بهاذم يف لقن دقف )١18/١(« طيحملا رحبلا طيحملا رحبلا عجارو (1)

 -نيملكتملا ةقيرطو ةفسالفلا ةقيرط نيب ةنراقملا نكمي هب « ىفصتسملا حراش يردبعلل اسيفن

 ني



 99 اهطورشو ةقيقحلاو دحلا ىنعم نايب ١ ع

 [ةقيقحلا]

 ىف لمعتسم ةقيقحلا ظفل نأ ريغ 2« '")دحاو اندنع دحلاو ةقيقحلا ىنعمو

 يف بلغألا ىلع لمعتسم ٌدحلا ظفلو «ضاَرْعَألاو ماسجألاو ثَّدحُملاو ميدقلا

 "؟ناسنإلاو رهوجلاو مسجلا دح ام" :لاؤسلا يف لاقي نأ زئاجو ؛ماسجألا

 ةقيقح ام" :لاقي نأ زئاجو «" ؟ميدقلا دح ام" :لاقي نأ زوجي الو « كلذ وحنو

 ,"0كلذ وحنو "؟ هلإلاو ميدقلا

 ةرابعلا يف نوملكتملا هلمعتساف ( يناعملاو ىنعملا طظفل يف اوفلتخاو

 ضاّرغألا ةيمستو «مالكلاب دوصقملا ضرغلا ىلإ ةعجار اندنع ىنعملا ةقيقحو ؛ يناعم اهوّسو للعلا يف ءاهقفلا اهلمعتساو , ناعم اهوّيسو « ضاَوَْألا نع
 . راجم يناعم

 [دحلا طورش]
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 دزطا امو: ؟0انيكعتم ادرطم نوكين ذأ :ذعلا طوخ قفانأ ىلع وعمتجأو

 ."فيرعتلا وأ دحلا" ةلأسم 9

 ذاتسألا ىلإ هازعو (017/1) مالكلا يف ةينغلا :رظنأو )١717/1(2 طيحملا رحبلا يف هنع هلقن

 لولعملاو ةلعلا نأ وهو ؛هلصأ ىلع هائب امنإو" :ارّسفم ةينغلا بحاص لاقو «قاحسإ يبأ
 هبتك يف ىنعملا اذه دقتنا ينيوجلا نأ ريغ «(7 )١  ةيفاكلا بحاص هل رصتناو ؛"دحاو

 18٠١(.  ؟1١/1/9) لماشلا راصتخا يف لماكلا يف امك ةيمالكلا

 ٠١ :ص ةيفاكلا بحاص اضيأ قيرفتلا اذه لقن

 ؛انلق اذإف «ّدحلا ءافتنا عم دودحملا ءافتنا سكعلاو «دحلا ققحت عم دودحملا ققحت درطلا

 لكو « ةفرعمب سيل ملعب سيل ام لكو «ملع ةفرعم لكو «ةفرعم ملع لكف « ةفرعملا وه ملعلا
 ةينغلا يف هلاق كلذ نود ّدحلا ميقتسي ال «ةعبرأ تارابع هذهف «ملعب سيل ةفرعمب سيل ام

 .طرشلا اذه قيقحت يف اريثك ضافأ دقف (7 ”  :ص) ةيفاكلا رظناو ؛(014/١)

 ال



 : لدجلا يف ةرئادلا ءامسألاو ةلدألا دودح نايب باب مرج
 ” سس ال

 .©)ةيعرشلا للعلا ىرجم ىرج وأ «ةيلقعلا ةلدألا ىرجم ىرج سكعني ملو

 مهن ىلإ قبسأو ( هئم حضوأ هنع ةرابعلا نوكت نأ اضيأ :هطرش نمو

 هنيب زيمي هجو ىلع ؛دودحملا ىنعم نع فشكلا دحلا نم دارملا نأل « عماسلا

 ةدئاف تلّطب هّدح نم حضوأ دودحملا ناك اذإف ؛هتقيقح نع جرخي ام نيبو

 .ديدحتلا

 زوجي الو ءدودحملا لاوحأ عيمج يف اعئاش ّنوكي نأ :هطرش نمو

 نإ 2”ةيرصبلا ةلزتعملا لوقك ؛ هلاوحأ ضعب يف هتلع نوكي امب ءيشلا ديدحت

 يَتلاح يف رهوج مهدنع رهوجلا نأل دبل الكف بت اذإ ام" رهوجلا ٌدح

 اعئاش مهذح سيلو ؛دوجولا لاح يف الإ زّيحلا لّعشي الو «دوجولاو مّدعلا

 .هلاوحأ عيمج يف

 نسحلا وبأ عنمف «رثكأو نيفصو نم دحلا بيكرت يف انُباَحْصَأ فلتخاو

 نيينعملا ٍدحأ دارفنا نكمأ اذإ «دحاو دح يف نيينعم نيب عمجلا نم يرعشألا

 لاق نم لوق كرتو م”لوُخلا هنأ مسجلا دح يف راتخا اذهلو «رخآلا نع

 نم دحلا بيكرت انباَحْصَأ نم نوقابلا زاجأو ؛ قيمعلا ضيرعلا ليوطلا :هنإ

 ءاهباجيإ لطب سكعنت مل ولف ةبجوم ةيلقعلا نأل «ةيلقعلا للعلا نع فلتخت ةيعرشلا للعلا (1)
 ثدحملا ىلع لدي ثودحلاف «اهساكعنا بجي الف « ةفشاك اهنإف ةيلقعلا ةلدألا كلذك سيلو

 .(0171- 7717/1) مالكلا يف ةينغلا رظناو .همدع ىلع لدي ال همدعو ؛هدوجوو

 سوؤر نمو «دادغب ةلزتعم وه يناثلا عرفلاو «ةلزتعملا ةسردم يعرف دحأ مه :ةرصبلا ةلزتعم 6

 سوؤر نمو ماظنلاو « فالعلا ليذهلا وبأو «ديبع نب ورمعو ؛ ءاطع نب لصاو :ةرصبلا ةلزتعم

 «رشبم نب رفعجو «سرشألا نب ةمامثو «رادرملا ىسوم وبأو «رمتعملا نب رشب :نييدادغبلا
 ١41(. 45/7) نيمأ دمحأل مالسإلا ىحض :رظنا

 .804- 1١- 15١١-1717 :تاحفص كَروُق نبال يرعشألا تالاقم درجم رظناو ()

 لل
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 .اندنع حبحصلا وهو «رثكأو نيفصو

 اومعزو « لصفو سدج نم ابكرم الإ نوكي ال ّدحلا نأ ةفسالفلا تمعزو

 نإ :اولاق اذهلو ءدحب سيلو مّسر وهف سكعناو ءدحاو فصوب درطا ام نأ

 ("7"”تئام قطان ّيح ناسنإلا" هلوقو « مّسر ”كاحضلا وه ناسنإلا" لقاعلا لوق

 ."”لصفو سدج نم بكرم هنأل «ٌدح

 نم هنم عنمف ( ميسقتلا ىرجم يرجي امب ءيشلا ديدحت يف اوفلتخاو

 «بيكرتلا دودحلا يف ")[زاجأ] نم رثكأ هزاجأو نيفصو نم دحلا بيكرت عنم
 :دوجوملا ةقيقحو ءابذك وأ اقدص ناك ام ربخلا ةقيقح :لئاقلا لوقك كلذو

 .ائَدَحُم وأ اميدق ناك ام

 ءانول وأ ارهوج ناك ام ىري نأ زوجي ام ّدح نإ :ةلزتعملا ضعب لاقو

 (؟7[دح] :انباحَصأ ٌضعب لاقو ءانوك وأ انول وأ ارهوج ناك ام مهضعب لاقو

 .امالك وأ اتوص ناك ام ءاعومسم ٌنوكي نأ زوجي ام

 املاع نكي مل نمل هلوصح روجي لهو « دودحملاب ملعلا يف اوفلتخاو

 :هتقيقحو هدحب

 )١( :ص « عفقملا نبال قطنملا ؛رظنا ١.

 يف حّرتقملا خيشلا قرفو ؛ باتكلا نم ريخألا بابلا يف ةفسالفلا دحل هداقتنا فلؤملل يتأيس (؟)

 نييقطنملا دارمف «نارياغتم نادارملا لب .دحاو لحم ىلع امهمالك دراوتي مل" هنأب ةلأسملا

 هدارأ يذلا بيكرتلاو «دحلا يف حيحص وهو «لصفو سنج نم بكرملا وه بيكرتلاب
 اضيأ رظناو ؛«(15/1١) طيحملا رحبلا "دودحملل لطبم وهو « قئاقحلا لخادت وه نويلوصألا

 .(171“ - )11/1١ :تاحفص طيحملا رحبلا يف

 .قايسلا اهيضتقي ائم ةدايز )٠(

 .نايبلل انم ةدايز (:)



 5 لديلا يف ةرئادلا ءامسألاو ةلدألا دو دح نايب باب ِ

 ؛ موق كلذ زاجأف

 ؛ زوجي ال هنإ :انباَحُصَأ لاقو

 مل «ةايحو ةردقو املع قو هلل ْمَلعي مل ْنَم نإ :انباَحِْصَأ لاق كلذلو

 ملاعلا نوكب ملعلا نأل ؛ ملاع رداق ّيح هنأ دقتعا نإو ءايح ارداق املاع هُملعي

 ارداق املاع هنوكب ملاع ريغ « هتايحو هملعو هتردقل يفاثلاف هملعب جلع املاَع

 .دودحلا عيمج يف انلصأ ىلع درّطم لوق اذهو ءايح

 . باوصلاب ملعأ هللاو

 اكل
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 يناعلا لصفلا

 ءىشلاك ةصوصخم انشأ دودح مهباوبأ ىف نوملكتملا لمعتسا لق

 ةردقلاو ملعلاو مسجلاو ضرعلاو رهوجلاو ميدقلاو ثّدحملاَو دوجوملاو

 رثكي ام لصفلا اذه ىف اهنم ركذنو «ريثك كلذ وحنو مالكلاو ةايحلاو ةدارإلاو

 هللا امان كدجالا "يف هرقذ

 ["ءيشلا" دح يف لوقلا]

 :"0"ءيشلا" دح يف اوفلتخا

 نوك ةلاحإ يف مهلوصأ ىلع هونبو ؛دوجوملا هنإ ٌقَحلا لْهَأ لاقف
 .[!/5] ''"ائيش مودعملا

 هانبو « مسجلا وه ءيشلا ةقيقح نأ (”يضفارلا مكحلا نب ماشه معزو

 دمألا هباتك يف « عجاريلف ظفللا اذه نع ققدمو لصفم مالك مث, يبرعلا نبا ركب يبأ مامإلل )١(

 .يبوّرع دمحأو يتاروتلا هللا دبع قيقحتب (110/5) ىنسحلا هللا ءامسأ حرش يف ىصقألا

 . (1//7010) برعلا دنع ةفسلفلا تاحلطصم ةعوسومو « 701 :يرعشألا تالاقم درجم :رظنا )00

 .لدجلاو ضفرلا سوؤر دحأ «هّيشملا لاضلا زازخلا يضفارلا «ٌيفوكلا مكحلا نب ماشه ()

 دلاخ نبا ىيحي ىلإ عطقناو دادغب نكسو . طساوب أشنو « ةفوكلاب دلو (جه٠9١ وحن يفوت

 خيشلا"و "ردقلا"و "ةمامإلا" اهنم ءابتك فنصو .هرظنو همالك سلاجمب ميقلا ناكف « يكمربلا
 -ىلإ شاع :لاقيو .ةفوكلاب اهرثأ ىلع يفوتو .رتتسا ةكماربلا ةبكن تثدح املو ”مالغلاو
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 لدجلا يف ةرئادلا ءامسألاو ةلدألا دودح نايب باب 3

 ٠ مسج ءيش لك نأ هاوعد ىلع

 هللا فصو نم عنتماو «ْثَدْحُملا وه ءيشلا "'ناوفص نب مُهَج لاقو

 فا لاقت

 ضاَرْعألا نأ معزو « فوصوملا وه ءيشلا :"”ريرج نب ناميلس لاقو

 .ءايشأ اهنأل اهب فصوب الو فصوت ال

 طق دجوي مل يذلا مودعملا نإ :20يطْؤُفلا ماشهب مهنم فورعملا لاقو

 .ءيش وهف هدوجو َدْعَب مدع امو «ءيشب سيل

 [دوجوملا يف لوقلا]

 هل ام دوجوملا نأ ريرج نب ناميلس معزف ؛دوجوملا ىنعم يف اوفلتخاو
 ةدوجوم اهنأ ةفصلا كلتل لاقي الو «دوجوملاب ةمئاق ةفص دوجولاو «دوجو

 .اهب ةفص مايق ةلاحتسال ةمودعم الو

 .(85/8) يلكرزلل مالعألا ((0117/0) راشب ت مالسإلا خيرات نومأملا ةفالخن -

 «يدنقرمسلا مهالوم يبسارلا زرحم وبأ «ةيمهجلا ةقرفلا سأر «(0١1ت) ناوفص نب مهجلا )١(

 تافصلا ركني ناكو .لادجو ءاكذ بحاص ناك « ةيمهجلا سأرو ةلالضلا سأ ملكتملا بتاكلا

 نبا لاق .اهلك ةنكمألا يف هللا نإ :لوقيو «نآرقلا قلخب لوقيو «همعزب اهنع يرابلا هزنيو
 .رفكلاب ظفلت نإو بلقلاب دقع ناميإلا :لوقي ناكو «ميسجتلا يف اًلتاقم فلاخي ناك :مزح

 .(70/- 51/5) ريسلا ,(789/7) مالسإلا خيرات :رظنا

 .اهدعب امو 710/١ يرفاعملا يبرعلا نبال ىصقألا دمألا :رظناو (؟)

 نييمالسإلا تالاقم :رظنا ؛ ةيريرجلا وأ ةيناميلسلا ةقرفلا سيئر « ىديزلا ريرج نب ناميلس )١(
 ناسل .7“ « 77” :ص قرفلا نيب قرفلاو ١59«: ١5١« :ص لحنلاو للملاو ١57« :ص

 .(17ه/:) ةدغ يبأ قيقحت نازيملا

 ٠1117 ؛ص ىف هتمجرت تمدقت (1)
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 .دوجومب سيلو دجوم ىلاعت هللاو «ثّدْحَملا وه دوجوملا :''!مُهَج لاقو

 اوّمسو « القع وأ امُهو وأ اّّسح اكَردُم ناك ام دوجوملا :ةفسالفلا تلاقو

 .لعفلاب ادوجوم هومس ثدح اذإف ( ةوقلاب ادوجوم هدوجو نكمت ام

 "ءىشلا" عمو هاعمو «57تاذلا:عبانلا وهدوجوملا ١ لكلا ٌلْهَأ لاقو

 تلاق امك ( ةوقلاب دوجوم هنا هدوجو نكمي امل لاقي نأ زاج ولو «دحاو

 نأ زاج ولو « هّمدع ّحص اذإ «ةوقلاب مودعم دوجوملل لاقي نأ زاجل « ةفسالفلا

 روكذمب سيل ام ٌنوكي نأ زاجل ؛ مُهَج لوقك ادجوم دوجومب سيل ام ٌنوكي
 .هلثم هيلإ يذدؤي امف لاحم اذهو ءاملاعو اركاذ «مولعم الو

 |مودعألا ْق لوقلا]

 :مودعملا ىنعم يف اوفلتحاو

 ٌحصي يذلا وه :”يسنالقلا لاقو «ءيشب سيل يذلا :هنإ :انباَحْضَأ لاقف

 ؛هدوجو

 هدنع حصي هنأب « ةمودعم اهنأب اهمدع دعب ضاّرْغألا فصي ال نأ همزليو

 .اهتداعإ

 ءيشلا نوكي نأ زاجأو «مداعلا همِدَع ام مودعملا نأ :َِبْعَحلا معزو

 .هتمجرت تمدقت «ناوفص نبا )١(

 ِبَلَط دعب مولعملا وه ةغللا يف دوجوملا َّنإ) 589/١: دمألا يف يبرعلا نبا يضاقلا لاق (؟)

 .(ةغللا يف هل َلَحْدَم ال مهنم

 01١15 1ص ىف هتجرت تمدقت )٠(

 نتا



 و 5 لديجلا يف ةرئادلا ءامسألاو ةلدألا دودح نايب باب 97

 ؛رخآل ادوجومو دحاول امودعم دحاولا

 هجو نم ايقاب هجو نم ايناف ءيشلا نوك ةزاجإ لصألا اذه ىلع همزليو
- 

 .رخآ

 [لاحملا يف لوقلا]

 :لاحملا ىنعم يف اوفلتخاو

 نامل ةهحح نط ليلا للا كوقلا لإ «انياكتمأ لاقن

 ؛ نيّدضلا عامتجاك ؛لاحملا وه هدوجو مهوتي ال ام :موق لاقو

 .هرخآب مالكلا لوأ ضّقن يه امنإ ةلاحإلا نإ :نورخآ لاقو

 ؛دحاو رهوج ميئاقأ ةثالث :ىراصنلا لوقل ابذك نوكي دقو

 ءادغ ٌديز يناتأ :لئاقلا لوقك « بذك الو قدصب سبيل ام هنم نوكي دقو

 . "7؟رضحم بذكو لاحم وهف « كلذ وحنو «ءامسلا تلكأ :لاق اذإ امأف

 [ثّدخملا يف لوقلا]

 :ثَدْحَملا ىنعم يف اوفلتخاو

 ثداحلا ىنعمو هانعمو ( نكي مل نأ لعب نئاكلا هنإ :نكيلا لهأ لاقف

 , ”ةلحاو : قولخمل او قلخلاو ثادحإلاو ثودحلاو

 .(ب/4١و) :تافصلاو ءامسألا طوطخم يف هركذ رخآ ليصفت فلؤملل )١(

 .(7؟88/5؟) نييمالسإلا تالاقم :رظناو (؟١)

 .(447/1) مالكلا يف ةينغلا رظناو (1)
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 وهو «هريغ وه ثادحإ هل ام ثَدْحُملا نإ :ةّيماَّركلا عم لْيَذُهلا وبأ لاقو

 ثداح «نك :ءيشلل هللا لوق نأ معز لْيَذُهلا ابأ نأ ريغ « نك ءيشلل هللا لوق

 كلذكو ؛ كو يرابلا تاذ ىف ثداح هنا ةّبياَّرَكلا تمعزو «لحم ىف ال

 لك ١ شرعلل هتاقالمو « تاوصألل هكاردإو ءىشلل ( هتيؤرو هتدارإ نأ اومعز

 .هيف ةثداح ضارعأ كلذ

 هاوس ىنعمل ثداح هقولحو + كنود هلام كنّدكمملا نأ "”رّمعُم معزو

 مسجلا ثودح نأ معزو ( ةياهن ىلإ ال هاوس ىنعمل ثدحي ىنعم لك كلذكو

 .ةياهن ىلإ ال ثداح لك ثودحو «هثودح ثودح كلذكو «هعبطب مسجلل لعف

0 7 7000 
 الو وه يه ال هل ةفص ءيشلا قلخ نأ يضفارلا مكحلا نب ماشه معزو

 ؛ هريغ يه

 ثداح ”ضرع هتدارإو « هثودحل هللا ةدارإ ءىشلا قلخ :ىّئاَّبِجلا نبا لاقو

 .هل لحم ىف ال

 الو امسج ال ائيش ملاعلا يف ثدحي ال قو هللا نأ ةّيِماَّركلا تمعزو

 الإ ءيش ملاعلا نم مدعي الو «هتاذ يف ةدارإو لوق ثودح دعب الإ ءاضّرع

 هتدارإو «"َنْفإ" :همدعأ يذلا كلذل هلوق وهو « يرابلا تاذ ىف همادعإ دعب

 ثداوحلا امأف «هتلذ ىف ةثداحلا ثداوحلا ىه هتارودقم نأ اومعزو «همدعل

 .هتردقب ال هتدارإو هلاوقأب هناحبس هللا اهقلخ امنإف ملاعلا يف

 وهو .ماظنلا رظانو «دادغب نكس .ةرصبلا لهأ نم ةالغلا نم ىلزتعم .ىملّسلا دابع نب رّمعم )١(

 قرفلا) 1١0 ةئنس ىفوت (ةّيرّمعملا) يه هيلإ تبسن ةقرفل اميعز ناكو ءاولغ ةّيردَقلا مظعأ نم
 .(56 لحنلاو للملاو /8 نييمالسإلا تالاقمو ١6١ قرفلا نيب

 ان
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 [ميدقلا يف لوقلا]

 ام ميدقلا ايم [با50] لاقف « ميدقلا ىنعم يف اوفلتخاو
 سابعلا يبأو '' ”ديعس نب هللا دبع لوق اذهو هب ةمئاق ةفص وهو «مَدِق هل

 ةيلزأ اهنإ اهل لاقي ال «هب ةمئاقلا ىلاعت هللا تافص نأ ءالؤه معزو « يسنالقلا

 .ةميدق اهنإ لاقي الو

 ناكف «هدوجو يف مّدقتملا وه ميدقلا نإ :انباحُصَأ نم نوقابلا لاقو

 ."7ىلوأ وهف ةباغ الب هريغ ىلع امدقتم

 تافصلا يفن ريغ كلذب اودارأ امو «هلإلا وه ميدقلا نأ ةلزتعملا تمعزو

 .نيميدق اناك امك نيهلإ اناكل اميدق هّملعو اميدق هللا ناكول :اولاقو « ةيلزألا

 اوكي نأ بجي ملو ءائَدْحُم هملعو اَدَحُم دحم ناسنإلا ناك اذإ : :مهل ليقف

 هملعو هللا ّنوكي نأ اضيأ بجي مل نْيثدَحُم امهنوك عم نيهباشم الو نيناسنإ

 .نيميدق اناك نإو نيهلإ

 [رهوجلا يف لوقلا]

 :رهوجلا ىنعم يف اوفلتخاو

 ىلاعت هللا نأ اومعزو «هسفنب مئاقلا هنأ ةفسالفلا رثكأو ىراصنلا تمعزف

 ”تالكلا نئاو# م4 تش دعنا نقرقملا تالق ب دمحم حن ديعس نب للادع ديس و بأ 020(

 «بالكلا لعفك هيرظانم ماحفإ ىلع هتردقب رهش هنأل هل بقل وه ؛ماللا ديدشتو فاكلا مضب

 هاراج «ثيدحلا لهأ يملكتم مالعأ دحأو ؛هرصع يف ةنسلا لهأ مامإو ؛ ةيبالكلا خيش وهو

 01/١(. يكبسلا تاقبط) .هئارآ رثكأ يف يرعشألا

 .(1/1"877) مالكلا يف ةينغلا :رظناو ذنب يرعشألا لوق وهو (؟١)
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 ؛ هسفنب مئاق هنأل ءرهوج

 ()دهودحلا نم دح رهوجلا :ةفسالفلا ضعب لاقو

 دجو اذإ ام رهوجلا نأ :ةلزتعملا نم امهعبت نمو هنباو يِئاَّبَجلا معزو

 .هدوجو

 «ضرعلا لمتحا ءانب رهوجلا نأ "”َيِحلاَّصلاب مهنم :م فورعملا معزو

 .©)اهل اليتحم ناك نإو ءاهّلك ضاَرْعَألا نم لاخ رهوج دوجو زاجأو

 زرق انوتنا راق اييووت 1 17|هجناوداوولا قام قولا نإ ةانناكمأ لاق

 ال هنأو ,«"”نوكو نول نم ولخي ال رهوجلا نأ كلذب اودارأو ءادحاو انوك

 .نيسنج نم الو دحاو سنج نم ال «نانوك الو نانول ةدحاو لاح يف عمتجي

 [مسجلا يف لوقلا]

 :مسجلا دح يف اوفلتخاو

 اولاقو «"”قيمعلا ضيرعلا ليوطلا" هنإ :نوسدنهملاو ةفسالفلا تلاقف

 .(778/1؟) نييمالسإلا تالاقم :رظنا )١(
 .هتمجرت تمدقت (؟)

 .(748/1؟) نييمالسإلا تالاقم ()

 رهوجلا ليقو «مجح هلام رهوجلا ليقو «زيحتملا وه :هنأب اضيأ فّرعو «فيراعتلا دحأ وه (4)
 )7469/1١(. ةينغلا «(ملا/ :ص) ةلدألا عمل :رظناو ؛ ضرعلا لبقي ام

 رهوجلا صصخي امي وه :ليقو ؛ ناكم ريدقت وأ «ناكمب رهوجلا صصخي ضرع لك" :نوكلا (5)
 ةينغلا ”تاقارتفالاو تاعامتجالاو « تانكسلاو تاكرحلا سنجلا اذه تحت جردنيو « زيحلاب

 .(1417) يرعشألا تالاقمو «(747/1) مالكلا يف
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 ه 5 لديلا يف ةرئادلا ءامسألاو ةلدألا دودح نايب باب 9

 هافرطو طخ هنا طقف لوط هل اميفو « حطس هنإ قمع الب ضّرعو لوط هل اميف

 . ناتطقن

 ددع يف اوفلتخاو ؛"قيمعلا ضيرعلا ليوطلا" هنأ ىلع ةلزتعملا رثكأو

 لاق هبو «ةعبرأ ىلع ةقبطم اهنم ةعبرأ «ءازجأ ةينامث لاق نم مهنمف :هئازجأ
 درفنا اذإو ءاهسفنأ يف ضاَرْعَأْلا ثدحي ةينامثلا ءازجألا نأ معزو '”رمعم

 . ضاَرْعَألا نم ايلاخ ناك اهنم ءزجلا

 (7يطوُقلا ماشه لاقو « ءازجأ ٌةتس مسجلا ءازجأ لقأ نأ لْيَذُهلا وبأ معزو

 ىّنس «ِضاَرْعَألا لمتحا ام مسجلا نأ :يحلاّصلا معزو ءاءزج نيثالثو ةتس
 ام مسجلا نأ :(”تفاكشإلا معزو ؛©0ضاَرْعَألا هلامتحال امسج دحاولا ءزجلا

 هبو ؛ همدع لاح يف هيلع مسجلا ىرجأو «قمعو ضّرعو لوط هل ناك دجو اذإ

 .2*)طايخلا نيسحلا وبأ لاق

 هنأل مسج هللا نإ اولاقو «هسفنب مئاقلا وه مسجلا نأ :ةّيماَّركلا تمعزو

 .هتمجرت تمدقت )١(

 .11١ا/ ؛ص هتمجرت تمدقت (؟)

 .(778/97) نييمالسإلا تالاقم ()

 رفعجو يفقثلا رشبم نبا رفعج دعب دادغب ةلزتعم سوؤر نم يفاكسإلا هللا دبع نب دمحم وه (:)

 :ص) نيدلا يف ريصبتلا ؛ ةلزتعملا نم ةيفاكسإلا ةقرفلا بسنت هيلإو «ينادمهلا برح نب
 .(": :ص) عدبلاو ءاوهألا لهأ ىلع درلاو هيبنتلا (5

 نم «دادغبب ةلزتعملا خويش نم طايخلا نبا نيسحلا وبأ نامثع نب دمحم نب ميحرلا دبع (5)

 تعن ضقنو « لالدتسالا «يدنوارلا نبا ىلع درلا يف راصتنالا :بتكلا نم هل «ةنماثلا ةقبطلا

 تاقبط )7١7/5(« نيفلؤملا مجعم ؛ يدنوارلا نبا ىلع ضقنلا يف ةريثك بتكو « ةمكحلا

 .(85- 86 :ص) ىضترملا ىيحي نبال ةلزتعملا
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 5 نوملكتملا اهلمعتسا دودح ركذ ؟ 0

 ىّمسو «دوجوملا وه مسجلا نأ :يضفارلا مكحلا نب ماشه معزو ؛ هسفنب مئاق

 يهو « ةعمتجم ضارعأ مسجلا نإ :راجنلاو اة لاقو «ءامسج دوجوم لك

 .مسجلا اهنم ولخي ال ىتلا ضاَرْعَألا

 لوطلا نآل نافلؤم ناءزج .هلفآو + ©"0فلؤملا وه مسجلا نأ حيحصلاو
 .هلك كلذل عماج فيلأتلاو « فيلأتلا نم عون كلذ لك «قمعلاو ضرعلاو

 [ضرعلا يف لوقلا]

 :مهضعب لاقو « [ضّرع هؤاقب حصي ال دوجوم لك :اناكمأ نفعت لاقت

 .لثامتلاو ٌداضتلا هون لبق ام ضرعلا

 ؛هريغب ماق ام ضّرعلا :ةّمّسَجَملا تلاقو

 . لحم يف ال ضرع هللا ةدارإ نأو « لحم يف ال ضّرع ءانفلا نأ مهنم معز نم

 .يردقلا ّمصألا عم ةيرهدلا نم موق ضاَرْعَألا ىفن دقو

 [فيلأتلا]

 :فيلأتلا ىنعم ىف اوفلتخاو

 نائيشلا راص اذإو «ةّسامملاو عامتجالا ىنعمب هنا :انباَحُضَأ لاقف [/4]

 ؛رخآلاب ماق ام ريغ فيلأت امهنم دحاو لكب ماق « نْيفلؤم

 .19 ص «هتمجرت تمدقت )000(

 )18/1١(. ةينغلاو «("*:0 59 :ص) يرعشألا تالاقم رظناو (؟)
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 8 لديلا يف ةرئادلا ءامسألاو ةلدألا دودح نايب باب 9

 فيلأتلا نأ هببا عم لاقو « عامتجالا ريغ ىنعم هنا يئاَبَجلا نبا معزو

 5 10 موقي دحاولا

 [نوكسلاو ةكرحلا يف لوقلا]

 لّوُأ ةكرحلاو ؛نوكس ناكم يف نوكلا نإ :يرَعْشَألا نسحلا وبأ لاقف
 ؛ "/يناثلا ناكملا يف ٍنوك

 يف يناثلاو لوألا ناكملا يف امهلوأ نانوك ةكرحلا نأ :يسنالقلا معزو

 ؛ ىلاوتلا ىلع دحاو ناكم ىف نانوك نوكسلاو « ىناثلا ناكملا

 ؛ نوكسلاو ةكرحلا ريغ ىنعم نوكلا نأ :لْيَذُهلا وبأ معزو

 يف ال وهو كرحتملا يف لحت ةكرحلا نأ :”رمتعملا نب رشب معزو

 ةكرحلاب هنإ هلوق عم ةطساو امهنيب نكي مل نإو «يناثلا يف الو لوألا ناكملا

 هلقعي فيكف هسفن نع وه هلقعي ال لوق اذهو ؛ (؟ىناثلا ىلإ لوألا نع لقتني

 .همصخ هنع

 [ملعلا يف لوقلا]

 :ملعلا ىنعم يف اوفلتخاو

 .(775/9؟) نييمالسإلا تالاقم :رظناو «نآزجتي ال نيءزج يأ )١(

 17١١ -1١1. :ص يرعشألا تالاقم (؟)

 8٠١. :ص «(هتمجرت تمدقت (')

 .ةلأسملا يف لاوقأ ةعبس ركذو 2777/5 نييمالسإلا تالاقم (:)

 ندر



 ٍ 9 نوملكتملا اهلمعتسا دودح ركذ . ؟ :

 ؛ "هناقتإو لعفلا ماكحإ رداقلا نم اهب ّحصي ةفص هنإ :انباَحْصُأ لاقف

 ريصي ةفص وه :ليقو «ةردقلابف هعوقو امأف «هب هئاقتإ لعفلا يف ملعلا ريثأت نأل

 نم لوقل الاّطْبِإو «ملع الب ملاع دوجو زاجأ نم لوقل الاَّطْبِإ ؛املاع اهب يحلا

 .يح ريغ ملاع نوك زاجأ

 : يِئاّبِجلا لاقو ؛هب وه ام ىلع ءيشلا داقتعا ملعلا :ةلزتعملا ضعب لاقو

 ىلع هداقتعا :هنبا لاقو ؛ ةلالد وأ ةرورض نع هب وه ام ىلع ءىشلا داقتعا وه

 ؛ هيلإ سفنلا نوكس عم هب وه ام

 «هدوجو ّمصي ال يذلا لاحُملاب ملعلاب ضقتنت «ةثالثلا لاوقألا هذهو

 لاحملا نأل ؛هجوب ءيش داقتعا هنإ لاقي الو « حيحص ملع هتلاحتساب ملعلا ناف

 .فالخ الب اًئيش نوكي ال

 [ةردقلا]

 ريغ نوك نم اوعنمو «ارداق هب ىحلا ريصي يذلا هنإ :ائباَحْصَأ لاقف

 ؛ ئحلاصلا هزاجأ امك «ءارداق ىحلا

 اذهو اهب ءيشلا ثادحإل تحّلص ام ةردقلا نأ :ةّيردَقلا ٌضعب معزو

 «هسفنل رداق هنأ اومعز مهنإف «هناحبس يرابلا تاذب « مهلوصأ ىلع لطاب

 .ةردق هّسفن سيلو «هنم لعفلا ثادحإ عقي اهب هسفنو

 -ه.©) قه

 11/١. ناهربلا يف هلئاق ىلع عنشو فيرعتلا اذه ينيوجلا لطبأو )١(

 ضع



 : 5 لديملا يف ةرئادلا ءامسُألاو ةلدألا دودح نايب باب 9

 [ةعاطتسالا]

 قيام تناك امل ها ةودف و اهن زق في ال روق اننإ ةاياكتمأ لاف

 اهؤاقب حصي ال ةردق لك :ٌتلق تئش ناو « ةعاطتسا ّمست مل « هتارودقم دوجول

 .ةعاطتسما

 اذه ىلع مهمزليو ؛ "7ثادحإلل ةردق ةعاطتسالا نأ :ةّيردَقلا تمعزو

 .ثادحإلا ىلع رداق هنأل ءاعيطتسم هناحبس هلإلا ٌةيمست لصألا

 اذهو ؛ تافآلا نم هتمالسو ندبلا ةحص ةعاطتسالا نأ :مهضعب معزو

 احيحص اندجو دقو «هيلع ردقي اميف حيحص ىلع حيحص لْضفي ال نأ بجوي

 .تافآلا نم امهتمالس عم رخآ ٌحيحص هيلع ردقي ال ام لمح ىلع ردقي

 [ةايحلا]

 :ةايحلا ىنعم ىف اوفلتخاو

 . ىراصنلا ضعب لوق اذهو «ةردقلا سنج نم اهنأ :ةّمَّسَجَملا ضعب معزف

 ةلمج مكح يف ءازجألا لعجي ضّرع ةايحلا نأ :ةلزتعملا رثكأ معزو
 . ةلمجلا ىلإ هنم قتشملا فصولا عجر ةلمجلا ضعبب تماق اذإو «ةدحاو

 كاردإلاو ةردقلاو ملعلا دوجو حصي اهب ٌةفص ةايحلا نإ :انباَحُضُأ لاقو

 «لعفلا لبق ةعاطتسالا نأ ىلع ةلزتعملا تعمجأول )١1814/١(: نييمالسإلا تالاقم يفو )١(

 ام ًادبع هللا فلكي نأ مهعمجأب اوركنأو «لعفلل ةبجوم ريغ يهو هدض ىلعو هيلع ةردق يهو

 .(«.هيلع ردقي ال

 نضردت



 ل ل
 [ةيؤرلا]

 :ةيؤرلا ىنعم يف اوفلتخاو

 :يصوصخلا جو نا قراللاب مق اهنأ  نينكألا تلو

 سنجب دوجوم لك كاردإ زوجيو «دوجوملاب صتخي كاردإ اهنإ :انلقو

 وأ نول هنأ :هثبا معزو «نوك وأ نولو رهوج يئرملا نأ :يئاّبُجلا معزو
 ؛ صوصخم مسج هدنع نوللاو «هدحو نوللا هنأ : ماظنلا معزو ( طقف رهوج

 حيحصلاو ؛هسفنب ماق امب ةصتخم ةيؤرلا نإ :انباَحصأ نم موق لاقو

 .")دوجوم لك ةيؤر زاوج اندنع

 [مسالا]

 :مسالا ىنعم يف اوفلتخاو

 . ىمسملا ريغ اهنإ اولاقو « ةيمستلا ىنعم ىلع ةلزتعملا هتلّوأتف

 ميسقت اهمسقو « تافصلا يه ءامسألا نإ :يرعشألا نسحلا وبأ لاقو

 ؛ )تافصلا

 يرعشألا تالاقم رظناو ؛ اهّلحم يف هتيؤر دض دوجو الإ ىرُي نأ زوجي ام ةيؤر عنمت الو )١(

 .84 - #8 ؛ص

 ."9- 78 يرعشألا تالاقم رظنا (؟)

 صفو



 لدجلا يف ةرئادلا ءامسأألاو ةلدألا دودح نايب باب 90

 ةيمشت نإ :اولاقو ؛ ىّمسملا وه مسالا نإ :انباَحْصَأ نم موق لاقو

 20م اذسا لاوقألا

 [ةفصلاو فصولا]

 ؛ [ب/١م١] هل هفصوو « ءىشلل ركاذلا ركذ ىلع ةلزتعملا امهلمحف

 نوكي نأ زاجأو ؛ فصوو ةفص ىنعم لك :يرَعْشألا نسحلا وبأ لاقو

 نو نأ زاجأو ( هريغب ةمئاق ةفصبو «(هسفئب ةمئاق ةفصب افوصوم ءىشلا

 .©"7هنع ريخُملا ربخب افوصوم مودعملا

 تماق ام ةفصلاف « هّيفص هب تماق ام فوصوملا :ائباَحْصَأ نم موق لاقو
 امنإو ءافوصوم ضّرعلا ٌنوكي نأ زوجي ال بهذملا اذه ىلعو «فوصوملاب

 فصولاو «؛فوصوملاب تماق ام ةفصلا نإ :ائباَحْصأ نم نورخآ لاقو

 .""انباحضَأ ضعب لوق اذهو «هل هٌركذو ؛ءيشلل فصاولا 507

 [نيريغلا]

 ةقرافم حصي ناذللا امهنإ :انباحُضصُأ لاقو ؛نائيشلا امهنا معز نم مهنمف

 .ةحفصلاو عجرملا سفن ؛ باحصألا ءامدق مهو 000(

 .الالا :ص يرعشألا تالاقم رظناو (؟)

 نرخ



 08 نوملكتملا اهلمعتسا دودح ركذ ؟ 24

 هللا تافص نإ لقن مل اذهلو ؛رخآلا مدعو امهدحأ دوجول ءرخآلل امهدحأ

 ."7ضعب مدع عم اهضعب دوجو ةلاحتسال «هٌريغ اهنأ الو « ةرياغتم

 [نيلثملا]

 لع لاهيا انو رعكلا ديب امهنعا لينا اونإ ةانناعيطأ لاق
 ىلع ليحتسي ام امهدحأ ىلع حص اذإو «رخآلا ىلع ليحتسي ام لك امهدحأ

 .'7ىنعملا ىف نافلتخم امهف ءرخآلا

 قالطإب دري مل عرشلا نأل « ةفلتخم هللا تافص ةيمست نم انعنتما امنإو

 .")اهيف فصولا اذه

 اهاقحتسا ةفص يف اكرتشا ام نّيلثملا نأ :ةلزتعملا نم موق معزو

 .''افصو ٌصخأ يف ناكرتشملا امهنأ مهنم نورخآ معزو ؛ امهيفنأل

 نوكي نأ سفنلا ةفص ىف كارتشالاب هباشتلا بوجوب لاق ام ىلع بجيو

 .ناّداضتيو نافلتخي امهسفنأل امهنأل « نئهباشتم ناّدضلاو نافلتخملا

 الإ صيصختلا هدعب لمتحي ال امب الإ هيلإ ليبس ال فاصوألا ٌصخأو

 ٌراقلا داوس" مهلوق لثم « هلحم ىلإ ةفاضإلاب هدعب ّصخي داوسلاك « ةفاضإلاب

 .ه0 - 014/١" ةينغلا رظناو . ٠١9 :ص يرعشألا تالاقم 00(

 .ا"ه غ/١ ةينغلا ٠©« :ص يرعشألا تالاقم )0

 56/1١". ةينغلا (*)

 .ها/ - 7807/١ ةينغلا يف هتشقانمو لوقلا اذه ردصم رظنا (؛)

 انضر ت



 9 لدجلا يف ةرئادلا ءامسنألاو ةلدألا دودح نايب باب
 رب تت تت

 تادارإلاف ءاذه فاصوألا ٌصخأب اودارأ نإف ؛ كلذ وحنو «"بارْغلا ٌداوسو

 اهلك تسيلو «دارملاو رودقملا ىلإ ةفاضإلاب الإ صيصختلا لبقت ال رّدقلاو

 .دحاو سنج نم

 [نيدضلا]

 :نيدضلا يف اوفلتخاو

 «ناداضتم دحاو لحم يف ناعمتجي ال نيضّرع لك :اناكلعأ لاق

 نم اًئوكي نأ زوجيو «ضايبلاو داوسلاك سنجلا يف نيفلتخم اًئوكي نأ زوجيو

 «دحاو لحم يف نيلئامتملا عامتجا اندنع ليحتسيو ؛ نيداوسلاك دحاو سنج

 ."7دحاو لحم يف نيفلتخم نيدض عامتجا ليحتسي امك

 الف ماَسْجَألاو ميدقلا امأو «ضاَرْعَأْلا يف الإ اندنع داضتلا عقي الو

 لك ناو «ماَسْجألا نيب عقيب امنإ داضتلا نأ ةيونثلا تمعزو ءامهل دادضأ

 .ةملظلا سنج نم رخآلاو رونلا سنج نم امهدحأ نيدض

 رطاوخلاو حئاورلاو موعطلاو تاوصألاو ناولألا نأ :ماظّنلا معزو

 .ماسجألا يف داضتلاب كلذل لاقف ةداضتم يهو ماسجأ

 [عونلاو سذجلا]

 :عونلاو سدجلا يف اوفلتخاو

 عونلاب نيفلتخمم نيريثك ىلع لومحملا وه :سنجلا َّنإ ةفسالفلا تلاقف

 ١١١. :ص يرعشألا تالاقم )١(

 نوما



 ع 9 نوملكتملا اهلمعتسا دودح ركذ ؟ ِ ٍ

 دّدعلاب نيريثك ىلع لومحملا وه :عونلاو «؟وه امب لاؤسلا نع باوجلا يف

 . "37 وه ام" قيرط نم

 لرقك «ةرهوسو منول لدقأ دعم رسل نيدسلا فز ةانناكتطا كافر

 دقو ؛كلذ وحنو «ةضفلا مهردلا ٌلْصأو «نطقلا بوثلا اذه لصأ :لئاقلا

 نأو ءدحاو سنج نيداوسلا ىف انلوقك «نيئيشلا لثئامت نع ةرابع نوكي

 فالتخالا عقب امنإ اهسفنأ يف ةلثامتم اهلك اهنأ ىنعمب «دحاو سنج رهاوجلا

 .اهب ةمئاقلا اهضارعأ نيب

 [دحاولا]

 ؛ هٌؤدبمو درفلا ةلع هنأ :باّمُحلا معزف

 يف دحاو ىلاعت هللاو ؛ مِسقْني ال يذلا ىنعمب نوكي هنإ :انباَحُصَُأ لاقو

 دحاو هللاو «هل لثم ال يذلا ىنعمب نوكي دقو ؛ هيلع ماسقنالا ةلاحتسال «هتاذ

 [|/؟:] [لماكلا ءوزجم] رعاشلا لوق لمحي اذه ىلعو « هل لْثِم ال هنأل هتافص يف

 زريظن هل سيلو ىحضأ يذلا برعلا دحاو اي

 [ددعلا]

 "قيرط نم" لدب نوكي نا نكمي ثيحب ءاشيوشت "عونلا" فيرعت نع ةرابعلا يف نأكو ءاذك (1)
 .ملعأ هللاو قطنملا بتك يف حالطصالا وه امك .”وه ام" باوج يف :انلوق
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 9 لديلا يف ةرئادلا ءامسأألاو ةلدألا دودح نايب باب 8

 :لاق نم مهنمو ار نعي ادق" :مهلوق نم ردصم هنإ لاق نم مهنمف

 ءابكرم ادرف وأ اجوز ناك ام ددعلا :لاق نم مهنمو ؛«دحاولا نم بكرتي ام وه

 .ددعب سيل مهدنع دحاولاو ؛ بكرم ريغ درف دحاولا نأل

 [ناسنإلا دح]

 :ناسنإلا دح ىف اوفلتخاو

 ؛ ٌبسحف سمخلا ٌساوحلا هنأ :ةيونثلا تمعزف

 هنأ معزو «فورعملا دسجلا اذه ندب يف ىتلا حورلا هنأ :ماظّتلا معزو

 سنج نم ناميإلا نأ معز اذهلو ءدحاو سنج اهلك هلاعفأ ناو دحاو سدج

 لاعفأ نأل « بذكلا سنج نم قدصلاو « بعللا سنج نم ةالصلا نأو «رفكلا

 .دحاو سنج هدنع اهلك ناسنإلا

 سيلو هدسجل ربذب ءيش ناسنإلا نأ :""رمعمب مهنم فورعملا معزو

 ناسنالا تضوق + فلؤم الو كان كلو كرت سلو( هه ااناب لو دق وه

 ءٌّرعو لج برلا فصوب اهل هفصول هسفن دبعي نأ دارأ هنأكف «هبر ةفصب

 .لاحب ناسنإلا ىأر دق دحأ نوكي ال نأ ماظّنلا لصأو هلصأ ىلع بجيو

 دارأ نإف «7"©2”تئاملا قطانلا ىحلا وه ناسنإلا نإ" :ةفسالفلا تلاقو

 نوكت نأو ءاناسنإ سرخألا نوكي ال نأ مهمزل «هنم عومسملا مالكلا قطنلاب

 .هتمجرت تمدقت )١(

 :رظناو هب يرعشألا نسحلا وبأ مامإلا مهسأر ىلعو نيملكتملا لئاوأ هدقتنا فيرعتلا اذه (؟)

 .718- 7١1 :ص كّروف نبال يرعشألا تالاقم
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 لك ّنوكي نأ مهمزل زييمتلا قطنلاب دارأ نإو « قطنلا تملعت اذإ ءاناسنإ ءاغببلا

 ةروصلا هذهب صوصخملا دسجلا وه ناسنإلا نإ :ّقَحلا لْهأ لاقو

 ةروصب ءاج نيح ا ليربج نع لوقلا اذه ىلع اولئس اذإف « ةصوصخملا

 نكي ملو «ناسنإلا رهاظ ةروص ىلع ناك هنم رهاظلا نإ اوباجأ « يبلكلا ةيحد

 ."/اناسنإ نكي ملف ناسنإلا نطابك ادسج هنطاب

 دودح اهدعبو ( مهلادج ىف اهلامعتساب نوملكتملا رثك دودح هذهف

 لصف يف أهركذن «لوصألاو هقفلاو مالكلا يف ءاهقفلاو نوملكتملا اهلمعتسا

 .ىلاعت هللا ءاش نإ اذه دعب

 دي

 .؟6١5 ؛ص يرعشألا تاالاقم رظناو 000(

 نورحا



 ٍه لدجلا يف ةرئادلا ءامسألاو ةلدألا دودح نايب باب 9

 بايلا ازق نم كالا لصفلا

 امهريغو مالكلاو هقفلا يف ةلمعتسم دودح ركذ يف

000 

 [لدتسملاو لولدملاو ليلدلا دح]

 :ليلدلا ىنعم يف اوفلتخا

 ذوخأم وهو «اهدهظُمو (20ةلالّدلا ٌلعاف هنإ :يرَعْشَأْلا نسحلا وبأ لاقف

 ةيمست نإ :لاقو «مهدوصقم ىلإ مهدشري هنأل قيرطلا يف موقلا ليلد نم

 بجول «ةلالدلا ٌرهظُم ليلدلا ناكول :هل ليق اذإ ناكو ءزاجم اليلد ةلالدلا

 وه هنأل ءانأ :لوقي نأ ؟ليلدلا ام :هل ليق اذإ ةلالدلا نع لوؤسملا ىلع

 لاؤسلا عقو اذإو ءانأ لاقل ؟ ليلدلا نم :هل ليق ول هنأب :باجأ « ةلالدلل رهظملا

 نع هب لأسي امنإ "ام" نأل ةلالّدلا نع لاؤسلا هب دارملا نأ ملع « "ام" فرحب

 .(0زييمتلاب فصوي ال ام

 يهو «ةلالّدلا "”وه ليلدلا نإ :نيملكتملا رثكأو «ءاهقفلا ةماع تلاقو

 لعفلا ناك اذهلو ؛«2؟؟”ةرورضلاو ٌسحلاب كردي ال ام ةفرعم ىلإ هب لسوتي ام

 هنأل ؛موقلا ليلد نم ذوخأم ريدقو ميلعك « لعافلا ىنعمب "ليعف" لادلا ليلدلا ىنعم نوكيف )١(
 )1١/:09(. هقفلا لوصأ يف طيحملا رحبلا ؛"”مهدوصقم ىلإ مهدشري

 .اهدعب امو 758 :ص يرعشألا تاللاقم (؟)

 . خسانلا نم ملق قبس هلعلو ؛ يه :لصألا يف ()

 .(07/1) هقفلا لوصأ يف طيحملا رحبلا يف يشكرزلا هنع هلقن (1)

 لير



 ٍ 5 امهريغو مالكلاو هقفلا يف ةلمعتسم دودح ركذ ِ ع

 ٌقلف ناك هلجألو «هتدارإو هملعو هتردقو هلعاف ةايح ىلعو «هلعاف ىلع اليلد

 نإ كلب :لوصولل ةميلع رهط ع قدي ىلع ةلالو متل" قاقفناو ةنبلا

 ىلع لاذلا ةيمست نوكي لوقلا اذه ىلعو «ةرورض الو ٌسحب ملعي مل ام ةفرعم

 .ازاجم اليلد قيرطلا

 ؛هل هدوجوو ءيشلاب ملاعلا ملع وه ليلدلا نأ :يدنوارلا نبا معزو

 ؛هّملع وه ناك ولف «هاوس ليلد نع عقي يرظَتلا ملعلا نأل ءأطخ اذهو

 ثودح ىلع ليلدلا نألو «ةياهن ىلإ ال هلبق ملع ىلإ ليلد لك جاتحال

 رمألا دورو عم هب ٌجوجحم وهف :هملعي مل نمو هملع نمل بوصنم ِماَسْجَألا

 ةلدأب ملاعب سيل نم ناكل «ليلدلا وه ءيشلاب ملعلا ناك ولف «هيف رظّتلاب هيلع
 .دساف اذهو ءاجوجحم نكي ملو « هيلع ليلدلا هل بوصنم ريغ ملاعلا ثودح

 .[ب/١١] هلثم هيلإ يدؤي امف

 وه هيلع لّدتسملاو «ةلالد هُّبظب اميف وأ ةلالدلا ىف رظانلا وه لِدَكْسُملاو

 (ةلالدلا هل بوصنملا مكحلا وه لولدملاو «ةلالدلاب بولطملا مكحلا

 .اضيأ مكحلا هيلع لولدملاو

 ىلع ةداهش اهل ةقداص ةمدقم ةّحَحلاو «دحاو ناهربلاو ةجحلا ىنعمو

 عةجحلا ٌقيرط ةجحّملاو « ةهبش ىهف لييختلا ىلع اهتداهش ناك نإف « ةقيقحلا

 هسفن ىف قدص دهاش ناهربلاو «كولسلاب دوصقملا قيرطلا ةجحم نم

 .لطابلاو قحلا نيب لصافلا وه ليقو « هتداهشو

 هه قرم

 نسرغ
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 [عرفلاو لصألاو سايقلا]

 :سايقلا ىنعم يف اوفلتح دحخاو

 "7" كرئفب كربش 5ث سق" ا ل ا

 قيرط مكح يف امهنيب عمجلا هنإ : :نيئيشلا نيب سايقلا يف موق لاقو

 بجوبي ةلعب كلذ ناك نإف له وحب رك دقو هلع نورك دقو ؛داهتجالا

 دهش اذإ حص امبرف «ةلع ريغب ناك نإو «حيحص سايق وهف امهنيب عمجلا
 .برقأ داسفلا ىلإ وهو دسف امبرو ءامهنيب ةيوستلاب لقعلا

 مكح هب فرع ام :لصألا ىنعمو «عرفو لصأ نم سايقلا يف دب الو

 .هيلع اسايق هريغب همكح هب فرع ام :عرفلاو ؛هريغ

 امك «هيلع الد امل نالصأ ةنسلاو باتكلا نإ تايعرشلا يف لاقي دقو

 «لالدتسالاو رظّنلاب ملعُي امل لوصأ هئادبلاو ٌساوحلا نإ تايلقعلا يف لاقي

 :لاقي اذهلو «هل لصأ ٌريغلا كلذف «هريغب الإ هتفرعم ىلإ لصوتي ال ام لكو
 . هثجيتن عُرفلاو ءيشلا ةمدقم لصألا نإ

 ةغللا سيياقم يف لاقو 20714 :ص) سراف نبال ةغللا لمجم )١1/4/9(«: ةغللا بيذهت )١(

 فرصي مث « ءيشب ءيش ريدقت ىلع لدي دحاو لصأ نيسلاو واولاو فاقلا (سوق)» :(50/)

 .(دحاو هعيمج يف ىنعملاو «ءاي هواو بلقتف

 بيصت كلعل «كرتفب كربش سق» )١41/8(: يديحوتلا نايح يبأل رئاخذلاو رئاصبلا يفو (؟)

 ةغللا سيياقم «امهتحتف اذإ ةبابسلا فرطو ماهبإلا فرط نيب ام :رتفلا»و ««كدشر ناكم

 .(ةالأ١/:)

 سيد
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 [لولعملاو ةلعلا ىنعم]

 :لصألا ىلع عرفلا ساقي اهب يتلا ةّلعلا ىنعم ىف اوفلتخاو

 ةدرلاو رمخلا يف ةدشلاك ؛ لولعملاب ةمئاق ةفص ةلعلا نأ :مهضعب معزف

 ناو هاوس ٍضَرَعَل ةلع نوكت دق ضاَرْعَأْلا ضعب نأل ءأطخ اذهو «دترملا يف

 امهدحأ سيلو «رخآ مكحل ًةلع يعرش ٌمكح نوكي دقو «رخآلاب امهدحأ مقي مل

 :هقللؤ وحسن كاكللاو نايظلا هك هلع فش اذ1:قاللطلا سمك هرخألا_ اننأت

 لّلَعلاب هقحلأو ؛ماودلاو رّركتلا نم ةذوخأم ةلعلا نأ :مهضعب معزو

 . ةيناثلا ةبْرّشلل مسا وه يذلا

 ةثلاثلا ةبرشلا نإف ءاهيف رّركتلل الّلَع نكت مل ةيناثلا ةبرشلا نأل ءأطخ اذهو

 . ةرم لوأ تناك نإو اذك ضيرملا ةلع لاقي دقو « لكَع اهل لاقي الو راركتلا يف غلبأ

 صنلا نإف ؛ ")اداهتجا مكحلا هب قلعتي يذلا ببسلا :اهانعم امنإو

 .داهتجالا قيرط نم سيل هنأل «هل ًةلع نوكي ال «مكحلل َبلاجلا

 «للعُملا وه "ٌلتْعُملا"و ءاهل هًراهظإو ةّلعلاب لثعملا لالدتسا :لالتعالاو
 . "هللا سفن و 5 ٠١"و

 ناك نإو" :هجاجتحا قايس يف لاق دقف )١51/1( عطاوقلا يف يناعمسلا نبا وغِص هيلإو )١(

 نأ الإ قبي ملف ائيش نوكي ال لوهجملا ببسلا نأل انّيعتم ببسلا كلذ نوكي نأ دبالف ببسب

 عقو دقف ةلع هومس نإف ةلعلا وه عمجلا يف اندنع نيعملا ببسلا كلذ مث « نّيعم ببسب نوكي

 عم مسالا يف عازنلاف عماج نم دبال هنأ يف قافتالا مقو دقف ةلع هومسي مل نإو «قافتالا

 ."ىنعملا يف قافتالا

 )/١40/19(. طيحملا ثحبلا يف يشكرزلا ؛ ةلعلل رخأ كيرافت مم هج شقت 0,

 اضرار
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 :لولعملا يف اوفلتخاو

 موكحملا وه :لاق نم مهنمو « ةلعلاب بولطملا مكحلا وه :لاق نم مهنمف

 [صنلا ىنعم]

 :صنلا ىنعم يف اوفلتخاو

 ؛ادحاو ىنعم الإ لمتحي ال يذلا ظفللا وه :لاق نم مهنمف

 ؛هب دارملا ىلع عوطقملا وه :مهضعب لاقو

 .هّئطاب هُرهاظ ٌلداع ام وه :لاق نم مهنمو

 الو ّليتحملا ٌرهاظلا ىّمسي ال نم لوق ىلع حصت امنإ تارابعلا هذهو

 .اصن مومعلا

 موكحملا مساب مكحلا ىلع ٌلادلا وه :هنأ اندنع "صنلا" دح يف حيحصلاو

 ."0لمتحم ريغ وأ صيصختلاو ليوأتلل المتحم صنلا كلذ ناك ءاوس «هيف

 كلذكو « ةلاسرلا باتك ىف هيلإ راشأو « َعفاَّشلا بهذ لوقلا اذه ىلإو

 ا نا ف ا
 يف اًضن لمجُملا كلذكو ءاّضن مومعلا نوكي لصألا اذه ىلعو

 .هتقوو هرادقمو « بجاولا ةفص ىف المجم ناك نإو « باجيإلا

 .(؟007/1) طيحملا رحبلا يف هنع هلقن كلذك (1)

 .(5017"- )1//5١17 هقفلا لوصأ يف طيحملا رحبلا رظنا )١(
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 يتلا ”ةصنملا" اهنمو « عافترالاو روهظلا نم ذوخأم ةغللا يف "صنلا"و

 ةجرف دَّجو اذإ ناك» :ِةْككك بلا نأ ثيدحلا يفو «سورعلا اهب ىلجت

 : [ليوطلا] [10] سيقلا ئرما لوق هنمو « عرسأو ريسلا يف عفر يأ « "70 صن

 "”لطعُمب الو هعَّضن يه اذإ حساكب سيل ميهلا ديجك ديجو

 [موهفملا]

 ريغ نم هيف ركذي مل امم صنلاب مولعملا وهف صنلا نم موهفملا امأو
 :ناعون كلذو ؛ نيرهاظ نيب قيفلت الو «هيلع سايق

 « [5؟:ءارسإلا]  ٍقأَمَللُكَتاكِقإل :ىلاعت هلوقك ةقفاوملا قيرط ىلع :امهدحأ
 .هيف اروكذم نكي مل نإو « برضلا ميرحتب هيف ملعلا عوقو يف

 ليلد نم اذه لبق هانركذ امك «هريغ يف ةفلاخملا ىلع لد ام :يناثلاو

 فصولا نأ ىلع «روكذملا يّمصو دحأ ىلع قلعملا مكحلا يف ؛"”باطخلا

 .همكح يف هفالخ رخآلا

 |صوصخلاو مومعلا]
 و

 اذإ «ٌبصخلاو لدعلا مهّمع مهلوق نم «لومشلا :مومعلا ىنعمو

 لوقن انأل «ماكحألاو يناعملاو ءامسألا يف مومعلا ظفل قالطإ ٌرئاجو ؛ مهلمش

 يف عفدلا :باب «جحلا يف 749(«2) أطوملا يف كلام :ديز نب ةماسأ ثيدح نم هجرخأ )١(

 ريسلا :باب «جحلا يف )١17(« اهنم « عضاوم يف يراخبلا :ناخيشلا هقيرط نمو ؛ ريسلا

 .ةفلدزملا ىلإ تافرع نم ةضافإلا :باب «جحلا يف )١185(« ٌملسمو ؛ ةفرع نم عفد اذإ

 . ٠0" :ص ينزوزلل عبسلا تاقلعملا حرش :رظناو «ةروهشملا هتقلعم نم عه

 .(5/8) هقفلا لوصأ يف طيحملا رحبلا :رظنا ()

 سم



 .ٍه لدجلا يف ةرئادلا ءامسألاو ةلدألا دودح نايب باب 92

 .ماع ّظفل اذه لوقن امك «ماع مكح اذه

 هلوانتي ام ضعب ةاواسم» :مومعلا ٌدح يف "”يربطلا ىلع وبأ لاقو

 ؛ ةينثتلا ظفل ىف رخآللل واسم نينثالا دحأ نأل ةينثتلا ظفلب لطاب اذهو « «ضعبل

 .ماعب سيلو هيف هلوخدو

 :نيبرض ىلع وهو « دارفإلا :صوصخلا ىنعمو

 .ةمسقلا لمتحي ال ادحاو لوانتي يذلاك «هيف مومع ال صاخ :امهدحأ

 يف صاخ ناويحلاك ؛هنم معأ وه ام ىلإ ةفاضإلاب صاخ :يناثلاو

 .هعاونأل الماش اماع ناك نإو « ماَسْجَألا

 [رهاظلا]

 نم فرع امو «هظفل نم هعماس مهف ىلإ قبّسي ام ظفللا نم رهاظلاو

 . رهاظب سيل نطاب وهف «هيلع ٍلالدتساو هيف رظنب ظفللا
 [لمجملا]

 ؛ هنراقت ةنيرق نود هسفنب هب دارملا مهف نع رصق ام وه :ليقف

 هب دارملا سيلو «ٌمولعم ورد هن ضخ ىذا مومعلا نأل أطخ اذهو

 .٠ لمجمب سيلو « هظفل رهاظ

 ( ةلمج ىلع «امهلامتشال دحاو ماعلاو لمجملا نأ :نورخآ معزو

 نورك



 :ه 9 امهريغو مالكلاو هقفلا يف ةلمعتسم دودح ركذ 5

 ؛ ةدحاو ةلمج هءازجأ تعمج اذإ باسحلا َتْلَمْجَأ مهلوقلو

 نم «هاوس ةنيرقب الإ هنم دارملا ملعي ال يذلا مهبملا ىنعمب هنا :ليقو

 هرّسفت ةنيرق نود هب ةفرعملا تذتسا ام لكف هتدّدس اذإ «قيرطلا تمهبأ مهلوق
 ."7ههبم وهف

 [ديقملاو قلطملا]

 طرش ريغ نم ظفللا هيضتقب ام ىلع لومحملا وه :قلطملا باطخلاو

 نم هب نورقم وأ هيف رمْضُم طرش ىلع لومحملا وهو :ديقملا هضيقنو «هيف
 7 و 3 قل ءانفتس |

 [خسنلا]

 ."'اقلطم اهب رمألا ناك يتلا ةدابعلا ةدم ءاهتنا نايب :خسنلا ىنعمو

 ؛ ةدودحملا ءايشألا عيمج ٌدودح (؟7"دودحلا دوقع باتك" يف انركذ دقو

 يف اهئامسأ لامعتسا رثكي ءايشأ دودح يناعم ىلع بابلا اذه يف انرصتقاو

 . كو هللا ءاش نإ باوبألا لالخ يف هركذ يتأيس اهنم ركذي مل امو «لدجلا

 .(609/0) هقفلا لوصأ يف طيحملا يف ىرخأ تافيرعتب نراق كلل

 نم رهاظلاو )4/0  2٠١« طيحملا "ديق ريغب ةيهاملا ىلع لد ام" :وه نييلوصألا فيرعت (؟)
 ؛«نيملكتملا ةقيرط ال لوصألا يف ءاهقفلا ةقيرط ىحنم اهيف وحني هنأ يدادغبلا مامإلا تافيرعت

 .ملعأ هللاو ةيساردلا ةمدقملا يف هليصفت مدقت امك حالصلا نبا مامإلا هنع هلاق ام دكؤي اذهو

 هباتك يف هرقأ يذلا هفيرعت ىلع ؛"اقلطم اهب رمألا ناك يتلا" فيرعتلا يف فنصملا داز ()

 .اذه الإ اهلك اهلطبأف تافيرعت ةثالث هعم ركذ ثيح « ٠ 4١ :ص "خوسنملاو خسانلا"

 هروهظب هللا لّجع «تاطوطخملا نم هيلع انعلطا ام يف هيلع فقن مل له» فلؤملل باتك (:)

 .هب عافتنالاو

 انوي





 لدجلا يف اهلامعتسا ةيفيكو ةّلدألا طورش نايب يف

 هللا ءاش نإ اهتمجرت هذه ؛ الصف رشع ةسمخ بابلا اذه يف عقب

 :قيفوتلا هبو « قو

 ؛ اهب لالدتسالا ةيفيكو ةيلقعلا ةلدألا طورش نايب يف :لص

 ؛ ههوجوو يلقعلا سايقلا طرش يف :لصف

 ؛ اهب لالدتسالا ةيفيكو ةيلقعلا للعلا طورش يف :لصن

 ؛ اهب لالدتسالا هجوو ملعلل بجوملا رتاوتلا طورش يف :لصو

 ؛ اهب لالدتسالا ةيفيكو داحآلا رابخألا طورش يف :لصف

 ةيفيكو هب لالدتسالا حصي يذلا عامجإلا طورش يف :لصف
 ؛هب لالدتسالا

 ف ؛ ةيلجلا صوصنلاو ةصاخلا ءامسألاب لالدتسالا ةيفيك ىف :لصف ل



 ؛ رهاوظلاو ةكرتشملا ءامسألاو مومعلاب لالدتسالا ةيفيك يف :لصف

 ؛ هاوحفو باطخلا يناعم يف لوقعلاب لالدتسالا ةيفيك يف :لصو

 ؛ اهاضتقم ىلع يناعملا فورحب لالدتسالا يف :لصن

 ؛ اهعضاوم يف تالمجملا لامعتسا ةيفيك يف :لصُو

 ؛ يفنلاو يهنلاو رمألا رهاوظب لالدتسالا ةيفيك يف :لصف

 ؛ اهطورشو ةيعرشلا للعلاب لالدتسالا ةيفيك يف :لصف

 تايلقعلا يف تاميسقتلاب [با+.] لالدتسالا ةيفيك يف :لمتت
 ؛ تايعرشلاو

 لدي امب اهخسنو رهاوظلا صيصخت ىلع لالدتسالا ةيفيك يف :لصف

 . اهيلع

 . كو هللا ءاش نإ هاضتقم لوصفلا هذه نم دحاو لك يف ركذنسو



 ٍه 9 ديم ا

 بايلا ازه نم لوزلا لصفلا

 اهب لالدتسالا ةيفيكو ةّيلقعلا ةلدألا طورش نايب يف

 يرورضلا نأ انّيبو « ّيلالدتساو ّيرورض :ناعون ةيلقعلا ةلدألا نأ انيب دق

 يرورضو ؛ةجيتنلا يف يرورضو ؛ ةمدقملا يف يرورض : عاونأ ةثالث اهنم

 :لوقعلا يف ةيرظَتلا ةلدألا نأ اضيأ ")انركذو

 ؛بئاغلا ىلع دهاشلا ةلالد :اهنم

 ؛ تامدقملا ىلع جئاتنلا ءانب :اهنمو

 ؛ اهنيب ةعماج للعب لوصألا ىلع عورفلا سايق :اهنمو

 . ماسقألا نم دسفي ام ىلعو ؛ اهنم حيحصلا ةحص ىلع ميسقتلا ةلالد :اهنمو

 [هلولدم ةفرعم ىلإ هب لصوتلا ناكمإ ليلدلا طرش نم]

 ؛ اهتالوُلدَم ةفرعم ىلإ اهب لصوتلا ناكمإ :ةلدألا ةلمُج طرش نمو

 مارت هيله لزلدملا وكي نأ ليلاللا: طرت قم سنو

 ىلع «هيفنل اهقحتسي ةفص ىلع ءيشلا نوكب لدتسي نأ ٌّحِصي هنأل

 .باتكلا نم عبارلا بابلا عجار 00(

 لحما



 : 5 فما ل

 يف نأ ٌربخم انربخأ ول امك «هسفنل اهقحتسي ىرخأ ةفص ىلع هنوك بوجو

 اداوس ّنوكي نأ بجي نوللا كلذ نأ انْمِلَعَل ءانول انع ةبئاغلا ماَسْجَألا ضعب

 ىنعم كلذك هنوك سيلو « كلذ وحن وأ ةرضخ وأ ةرفص وأ ةرمح وأ اضايب وأ

 هنوك ىلع ٌليلد «ٌتداوحلا ماَسْجَألا ضعب لوبقب انُمْلِع كلذكو ؛هتاذ ٌريغ

 .هسفن اضيأ هثودحو هسفنل ثداوحلا هلوبقو ءائَدْحُم

 رثكأ ناك نإو «هلولدم ٌريغ هنوك ليلدلا طرش نم سيل ْنأ اذه نم ٌحصو

 .اهب ٍلولدم ريغ ةلدألا

 هلعجي نأ ىلإ ادصاق هل عضاولا ٌنوكي نأ ليلدلا طرش نم سيل هنأو
 ؛ "2هلولدم ىلع اليلد

 ىّمسي ال ةلالّدلا يف هعضاو دصق فالخب عقاولا نأ :ةّبردقلا تمعزو

 صوصللا راثآ اومسي مل كلذلو «هلولدم ىلع هب لالدتسالا حص نإو « اليلد

 .مهنكامأ ىلع اهب اولدتسا ناو « مهيلع ةلدأ

 لالدتسالا ةحصل «ةقيقحلا ىلع ةلدأ راثآلا كلت نإ :ٌقَحلا لُْهأ لاقو
 ع 5 2 5 و :

 .مهيلع ةلدأ اهعضو دصق اهلعافو « صوصللا ىلع اهب

 نأل «دبعلا باستكا نم تسيل ةدلوتملا لاعفألا نأ ىلع انللدتسا اذهبو

 دصق امنإ وهو «هيلع ةلالدلل العاف ناكل هيلع ةلادلا راثآلا قلخ ول صللا

 .هراثآأ ءافخإ

 يأ) ؛هدوجو بوجو ىلع ينبم ٌعمجأ اذه نأل» :نهي ينالقابلا نبا ركب وبأ يضاقلا لاقو )١(

 ةيردقلا هلوقي ام دسفو ؛هعباوت لطب لصألا اذه لطب اذإف (ايمدع ال ايدوجو ليلدلا نوكي نأ

 بيرقتلا ((هنيد ماكحأ ىلع اليلد هنوكل «ىلاعت هللا مالك ثودح بوجو نم بابلا اذه يف

 )١5/١(. (ريغصلا) داشرإلاو

 نب



 5 5 كاسل كي سس ٍ

 لالدتسالا ناكمإ عم مهيلع ًةلدأ صوصللا راثآ اوّمست مل نإ ةيردقلل انلقو

 اليلد نوكي ال لولدم ىلع لدي ام لك نإ لاق نمم نولصفنت مب « مهيلع اهب

 .هيلع اهب لالدتسالا حمص نإو هيلع

 ٌلعف ماَسْجَألاو فورحلا فيلأت نإ نولوقت متسلأ :اضيأ مهل لبقو

 ةبتكلا عيمج نإ نولوقت لهف :مهل ليق «ىلب :اولاق اذإف «ينابلاو بتاكلل

 اندوجول ءاورّباك « معن :اولاق نإف « مهيلع مهلاعفأب لالدتسالا اودصق نيئانبلاو

 هب لالدتسالا هلابب رطخي نأ ريغ نم ؛هب عافتنالا لّجعُيل هلمع لمعي مهّرثكأ

 اومسي مل ىتم ؛مهيلع ةلدأ مهلاعفأ نوكي ال نأ مهمزل ءال :اولاق نإو هيلع

 .مهيلع اهب لالدتسالا عم مهيلع ةلدأ صوصللا راثآ

 [هّدِض داسف ىلع اليلد َنوكي نأ ءيش ةحص ىلع ليلدلا طرش نم له]

 :ةلدألا طورش نم رخآ طرش ىف اوفلتخاو

 ءهدض داسف ىلع ليلد وهف ءيش ةحص ىلع لد ليلد لك :موق لاقف

 وأ دحاو دض هل ناك نإ ء.هدض ةحص ىلع ليلد ءىشلا داسف ىلع ليلدلاو

 .دادضأ هل ناك نإ هدادضأ

 ليلدبو «هداسف وأ ام ءىش ةحص ىلع لدي امنإ ليلدلا نإ :نورخآ لاقو

 ناحصي ال نييفائتملا نيدضلا نأ لقعلا باجيإ وهو «هدض مكح ملعُي رخآ

 .رخآلا داسف لقعلا ىضتقا امهدحأ حص ىتمف اعم

 [ءافخلاو ءالجلا يف اهيواست ةلدألا طرش نم لف]

 :ةلدألا طورش نم رخآ طرش ىف اوفلتخاو

 نير



 35 لديلا يف اهامعتسا ةيفيكو ةّلدألا طورش نايب يف باه ِ

 نوكي الو «1[2/] ءافخلاو ءالجلا يف اهيواست اهطرش نم :موق لاقف

 . قح نم ٌقحأ قح نوكي ال امك ليلد نم لدأ ليلد

 ٌنايب نوكي امك «ليلد نم ىلجأ ليلد نوكي دق :مظعألا روهمجلا لاقو
 لئالد نم حضوأ «تاسوسحملا ىلع ساوحلا لئالد نألو «نايب نم َنّيبأ

 .لالدتسالاب هيلع لولدملا ىلع ركفلاو رّظنلا

 [ةهيدبلا وأ سحلاب هكاردإ ليلدلا طرش نم لهآ

 :ةلدألا طورش نم رخآ طرش ىف اوفلتخاو

 ىسح كاردإب رظانلل ةكَردُم نوكت نأ ةلدألا طورش نم نأ :موق معزف

 امهعابتأو "7ناميلس نب داّبع هبحاصو ")ىطْؤُفلا ماشه لوق اذهو «ّىهَدب وأ

 . ةّيردقلا نم

 ىلع الو ؛ملاعلا عناص ىلع ةلالد اهيف سيل ِضاَرْعَألا نأ :ءالؤه معزو
 .ساوحلاب مهدنع ةكردم ريغ ضاَرْعألا نأل «هلسر قدص ىلع الو هديحوت

 ضاّرْغَألا ثودحب ؛ نيملسملا لئالد لاطبإ الإ ةعدبلا هذهب اودارأ امو

 تازجعملا روهظب عئارشلا لهأ لالدتسا لاّطْبِإَو ءماَسْجَألا ثودح ىلع

 ال نأ اضيأ لوقلا اذه ةجيتنو «اي# لسرلا قدص ىلع «تاداعلل ةضقانلا

 وأ باوث وأ بوجو وأ ؛ ليلحت وأ ميرحت ىلع ٌةلالد ةنسلاو نآرقلا يف نوكي

 ١9٠. ١ص «هتمجرت تمذدقت 00(

 ماشه باحصأ نم ةلزتعملا نم ةعباسلا ةقبطلا لاجر دحأ :ىرميصلا ناميلس نب داّبع (؟)

 ةنس ىفوت «تارظانم بالك نبا نيبو هنيب ترادو «لازتعالا يف ةريثك تافلؤم هل ؛ ىطوفلا

 .(97/7/ ص ةلزتعملا تاقبط رظنا) جه
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 ٍ 9 نايس هس ه

 معز ىلع ناتباث امهو «ةعيرشلا ناكرأو نيدلا لوصأ لاطبإ اذه ىفو « باقع

 .هعابتأو ىطوفلا

 [هلولدم ىلع هب لالدتسالا لاح هؤاقب ليلدلا طرش نم له]

 :ةلدألا طورش نم رخآ طرش ىف اوفلتخاو

 يف ةيقاب ٌّنوكت نأ بجي لدتسملا اهب لدتسي يتلا ةلالدلا نأ :موق معزف

 .هلولدم ىلع اهب هلالدتسا لاح

 ( ةرجشلا ءىجمب نولدتس مهنأل ( لطاب لوق ٌنحلا لهأ كنع اذهو

 اصعلا بلقو «رحبلا قلفو « ىتوملا ءايحإو « "”رمقلا قاقشناو ءاصحلا حيبستو

 .مهيلع ءايشألا هذه ترهظ نيذلا قدص ىلع «2")ةيح

 هدوجو لاح يف ناك :ليق ؛ ةلالد مودعملا نوك بجوي اذه :ليق نإف

 .هلولدم ىلع هتلالد ةحص ”هلعلل بجوملا ربخلاب انملعو «ةلالد

 [هتّيفيكو بئاغلا ىلع دهاشلاب لالدتسالا طرش]

 امك «ةلعب امهنيب عمجلا بئاغلا ىلع دهاشلاب لالدتسالا طرش نمو

 ؛اذه لبق هانركذ

 ؛ هريغ ىلع ةرات لدي دق هنأ كلذو

 . هلي دمحم هلوسرل ىلاعت هللا اهرهظأ تازجعم )١(

 .ال» ىسوم تازجعم نم نايلاتلاو ه# ميرم نب ىسيع تازجعم نم ىتوملا ءايحإ (؟)
 .اليصفتو اليثمت ٌدعب هل يتأيس امك رتاوتملا ربخلا ينعي (")
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 99 لديملا يف اهلامعتسا ةيفيكو ةّلدألا طورش نايب يف بابو 2

 .هدوجوب ملعلا مدقت دعب هسفنل اهقحتسي ةفص ىلع لدي ةراتو

 ءانبلا ةلالد ىلع اسايق ءاهثدحُم ىلع ثداوحلا ةلالدك :لوألاف ؛#

 .دهاشلا يف جحسانو بتاكو ٍناب ىلع جسنلاو ةباتكلاو

 نوك بوجو ىلع اسايق «اًيح بئاغلا رداقلا نوك ةلالدك :ىناثلاو ملا

 .رداقلا هتاذ ريغ ايح هنوك سيلو «ايح دهاشلا ىف رداق لك

 وأ هريغ ىلع ءيشلا ةلالد باب نمف «هتايح ىلع رداقلا ةردق ةلالد امأف

 .هريغ ىرجم يرجي ام ىلع

 :نيهجو ىلع بئاغلا ىلع دهاشلاب لالدتسالا مسقني دقو

 ؛دّهاشم دهاش ةلالد :امهدحأ :#

 «ةرورض هب ملعلا توبثل دهماشملا مكح يف وه ام ةلالد :يناثلاو ؛

 .لاحلا يف ادهاش نكي مل نإو

 ؛ ءاوس اهمالعأو ةيضاملا ةلثمألاك :لوألاف

 ةدهاشم ريغ نآلا ىهو « هقدص ىلع انيبن تازجعمب انلالدتساك :ىناثلاو

 اذه راصو «سوسحملا ىرجم ترجف «رتاوتلاب ةمولعم اهنكل «همالعأ ىف

 اهضعب يف نعطلا هوجوو ؛ءاوس امهمالعأو همالعأ يف رتاوتلا نأل ءامهتوبن

 ؛ءاوس اهعيمج يف نعاطملا نع لاصفنالاو «ءاوس اهرئاس يف نعطلا هوجوك

 .قيفوتلا هللابو

 لخدما



 99 هب لالدتسالا ةيفيكو يلقعلا سايقلا طورش نايب -؟ ©

 بايلا از نم يئايلا لصفلا

 هب لالدتسالا ةيفيكو ىلقعلا سايقلا طورش نايب يف

 [سايقلا ىنعم]

 م تابثإلا يف رخآلل 0 ةداهشب

 هابتشالا نأ الإ «عرفلاو لصألا نيب هابتشالا نم هيف دبال سايق لكو

 امهنيب لقعلا ةيوست ةهج نم نوكي دقو «ةلعلا ةهج نم نوكي دق امهيف

 ءمشاه يبأ لوق فالخ «ةءاسإ ريغ نم [ب/] باقعلا عانتما انسق اذإف

 .زاج «اًيفن امهنيب لقعلا ةيوستب « قاقحتسا ريغ نم باقعلا عانتما ىلع

 دب تافعةءاسإ ىوععو:نيغ نس تاقعلا نإ :ًايلق' ةلعلا امهبف انرخغأ ثإو

 هنم عقي ال قاقحتسا ريغ نم باقعلا نأ امك ؛ميكحلا نم حصي الف «بئنذ

 امهنيب لقعلا ةيوستل ءرخآلا زاوج مزل امهدحأ زاج نإ « بنذ الب باقع هنأل

 . اتابثإو ايفن

 هل بنذ ال نم ملظ زجي مل اذإ :")هشاه يبأ باحصأل انلوق كلذكو

 امهنيب لقعلا ةيوستل ةزئاج ريغ «هل بنذ ال نم ةبوقع كلذكف

 .هتمجرت تمدقت )١(

 ا



 .: دم سل ل ٍ

 نم ال ثداوحلا ضعب ثودح زاج ول :؟'9ةّمامٌثل انلوق سدجلا اذه نمو

 ىلإ ًاهضعب جاتحا نإو «؛ثدُحُم نم ال ثداح لك ثودح زاجل «ْثِدْحُم

 اهعيمج نيب لقعلا ةيوستلو «اهثودحل هيلإ اهعيمج جاتحا « هثودحل ثدْحّملا

 . اتابثإو ايفن

 يف ال الوق زاجأ نمو « لحم يف ال ةدارإ دوجو زاجأ نمل ءانلوق هنمو

 ةيوستل «اهرئاس ىف زاجل «لاوقألاو تادارإلا ضعب ىف كلذ زاج ول :ٌلحم

 نع ءانغتسالا وأ لحملا ىلإ ةجاحلا ىف دحاولا سنجلا ءازجأ نيب لقعلا

 داوسلاو هسفن يف رهوج لكو «هسج لحم نع ىنغتسا رهوجلا نإف « لحملا

 . لحم ىلإ رقتفم هنم ءزج لكو « هسنج

 هلك ةوعووا ريس قابلا دوجو زاج اذإ :ىئابجلل انلوق هنمو

 .ةريثك لاحم يف ضّرع لك دوجو زاج « لحم فلأ يف ةدحاو

 .اهرئاظن اهب ربتعت ةحضاو ةلئمأ هذهو

 [نيمسق مسقني سايقلا]

 ؛دسافو حيحص :نيمسق مسقني ةلمجلا يف سايقلاو

 ةقيقح مكحلل هتداهش امهنم دحاو لك نيئيش نيب عمج حيحصلاف

 يف رابتعا الو «لّيختلا ىلع هل امهتداهش مكح يف امهنيب عمجلا وه دسافلاو

 ؛عرفلل ةداهشلا ةحصب رابتعالا امنإو « لصألا وه يذلا «دهاشلا ةحصب اذه

 ("7”يحلاصلا مزلن انأ ىرت الأ « يفنلا يف وأ تابثإلا يف لصألا مكح لثمب

 -ردقلاب لوقلا نيب عمج «يحلاصلا رمع نب حلاص نيسحلا وبأ وهو «ةيحلاصلا ةقرف سأر )00

 ل



 9 9 فضا ا ةحاطل كالا

 توملا عامتجا نم زاجأ ام ىلع اسايق « لحم يف توملاو ةايحلا عامتجا ةزاجإ

 ادساف هيلع ينبملا لصألا ناك نإو « حيحص سايق اذهو « لحم يف ملعلاو

 .اندنع

 نأ نم هابتشالا ولخي الو «هابتشالا هوجو بسح ىلع سايقلا هوجوو

 :امهيف وأ نيتداهشلا وأ نيدهاشلا يف ّنوكي

 لقعلا دهشي امك «العاف هل نأب دهشي لعفلاك نيدهاشلا ىف هابتشالاو

 .رداق نم الإ نوكي ال هنأب

 ( هريغ لعف نم ميكحلا هديرب ال ام عوقو لثم نيتداهشلا يف هابتشالاو

 هفعض ىلع هسفن لعف نم هديري ال ام عوقو لدي امك « هصقنو « هفعض ىلع لدي

 .هصقنو

 ءاريدم هل نأب دهشي «ملاعلا ريبدتك نيتداهشلاو نيدهاشلا ىف هابتشالاو

 .هربدم ىلع لزنملا ريبدت دهشي امكو

 :ناعون «لوصألا نم لصأ ىلع سايقلاو

 ؛ هلصأب عرفلا حيحصت يف :امهدحأ ©

 .ةدسافلا عورفلا نم هب دهشي امب لصألا ضقن يف :رخآلاو ؛إ

 وه امنإف :ىناثلا امأو ؛ لئاسملا رثكأ ىف سايقلا رادم هيلعف لوألا امأ

 . لطابلا هلصأ ىلع لطنملا مازلإ

 ١94(« :ص) قرفلا نيب قرفلا ؛ناليغو ءرمش وبأو « بيبش نب دمحم عم ركذي ؛ءاجرإلاو -

 )١560/١(. لحنلاو للملا
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 لدجلا يف اهطامعتسا ةيفيكو ةّلدألا طورش نايب يف باب
 ةئى

 بالا ازه نم كائلا لصفلا
 ")هب لالدتسالا ةيفيكو ةيلقعلا للعلا طورش نايب يف

20 

 تدجو نإف « هيف تدجو ام لك يف ءاهدوجوب مكحلا دوجو اهطرش نم

 نم عنام اهضقنو هل ةلع تسيل اهنأ َناَب ءمكحلا كلذ هل سيل ءيش يف

 .اهب لالدتسالا

 .هعضوم يف هركذن امك ةيعرشلا للعلا صيصخت يف اوفلتخا

 ؛ اهعافتراب هعافتراو اهدوجوب مكحلا دوجو اهطرش نمو

 ببسل «اهعافترا عم امئاق اهمكح دجوو ءاهدوجوب مكحلا دجو نإف

 لعفلا دوجوك هل 0 ملو ءاهيكُح ىلع َةلالد اهدوجو ناك ار
 (, نيلولدم ىلع ءيشلا لدي دقو «هل ةلعب [1/:] سيلو « هلعاف ةردق ىلع ةلالد

 ءاهل لعافو اهب كّرحتم ىلع ةكرحلا ةلالدك ؛")هلولدم رخآلاو هلولعم امهدحأ
 ّْ .لعافلا ىلع ٌةلالدو « كرحتملا ةلع يهو

  تايلقعلا ىف اذه ءاهاوس ةلع ىلع اهمكح قيلعت ةلاحتسا اهطرش نمو

 نم طورش ةتس همحر فلؤملا ركذ دقو «ةيعرشلا للعلا نيبو اهنيب قورفلا نايب اضيأ هيفو )١(

 .ةلعلا طورش

 .هريغ ىف صيصنتلا اذهب هدجت داكت ال كنإف « ةلالدلاو ةلعلا نيب قيقدلا قرفلا اذه لمأت (؟)
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 4 اهب لالدتسالا ةيفيكو ةيلقعلا للعلا طورش نايب
 4 0 سس دس

 .ةفلتخم للعل هتوبث زئاجف يعرشلا مكحلا امأف

 «لاح ىلإ لاح نم اهب لولعملا ٌريغت ةلع اهنأب اهعضو زاوج طرش نمو
 هقحتسي ةفصلاب فوصوملا ناك نإف ءانكاس هنوك نع ةكرحلاب كرحتملا ريغتك

 نوك وحن كلذو «هفصول ةلع ىنعملا كلذ مسي مل هتقرافم زوجي ال ىنعمل

 ةيلزأ هل تافص هذه نأل ءايح ارداق املاع هنوكل للع هتايحو هتردقو هملع

 ريغت نع ةّلعلاب ةيمستلا حصب امنإو «لاح ىلإ لاح نم اهب ريغت الو ءطق
 لاه لإ لا سايب لولغملا

 تدجو نيعو نامز لك يف اهب اهلولعم بوجو ةيلقعلا ةلعلا طرش نمو

 اهمكح بجوت امنإ اهنأل «طرش وأ نيع وأ تقوب صاصتخا ريغ نم ؛هيف
1 

 . اهمكح ةبجوم يهو الإ هريغ يف الو لاح يف اهدوجو حصي الف ء اهسنجو اهنيعل

 «هريغ نود طرشو «تقو نود تقو ىف ةلع نوكي دق ةيعرشلا ةلعلاو

 طرشب « عرشلا دورو دعب « مجرلا بوجول ةلع انزلاك «اهريغ نود نْيَع يفو

 .هيلع ناصحإلا مدقت

 يف رخآلا "”ركلا نأ معزف «ةلعلا يف طرشلا ةّيردَقلا ضعب زاجأ دقو
 ةلع كلذ نم ءىش سيلو «هلبق راركإلا مدقت طرشب اهقارغإل ٌةلع «ةئيفسلا

 .اندنع قارغإلل

 ةمدقتم ريغ اهمكحل ةنراقم نوكت نأ ةيلقعلا للعلا ىف انبجوأ امكو

 .ررك :ةدام
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 99 لدجلا يف اهلامعتسا ةيفيكو ةّلدألا طورش نايب ف بابو 2

 ةعاطتسالا نإ انلق كلذلو « بّبسُملا نراقي نأ ببسلا ىف اضيأ بجون «هيلع

 .هيلع ةمدقتم نكت مل «بشكلل اببس تناك امل

 ءاهلولعم ىلع ةّلعلا مّدقت زجت ملف «ببسلاو ةّلعلا نيب ةلزتعملا تقّرفو

 اعونمم انم رداقلا نوك زاوجب اضيأ اولاقو « بّبسُملا ىلع ببسلا مدقت تزاجأو
 .رودقملا ببس دوجو عم هرودقم نم

 نود تابثإلا ىرجُم يرجي ام الإ بجوت ال اهنأ اضيأ اهطرش نمو
 كلذ سيلف «هضيقن وأ ءاهلولعم ّدض يفن ٌءاضتقا اهنمض يف ناك نإو « يفنلا

 .نيدضلا عامتجا ةلاحتسا لجأ نم نكل اهلجأل

 نوكسلا يفنل ةلعب تسيلو ء اهب اكرحتم اهلحم نوكل ةلع ةكرحلا :هلاثمو
 لحم يف ناعمتجي ال نوكسلاو ةكرحلا نأ ىلع ةلالدلا مايقل نكل ءاهّلحم نع
 ال ؛هئاقب ةلاحتسال اندنع ضّرعلا ءافتنا نأل حيحص انلصأ ىلع اذهو ؛دحاو

 ةيرصبلا ةلزتعملا نم زاجأ نم لصأ ىلع اذه حصي الو ؛هلحم يف هدض دوجول

 ٌنوكي نأ اذه ىلع مهمزليو ءهَّدض هنع هيفني نأ ىلإ هلحم يف ضّرعلا ءاقب
 اذهو «هنع نوكسلا يفنل ةلعو ءاكرحتم هنوكل ةلع لحملا يف ةكرحلا دوجو

 . يفنلل هلع نوكت ال ةيلقعلا ةّلهلا نأ ىلع ّضن هنأل مشاه يبأ فالخ

 يف لوقلاو ءاعم تابثإلاو يفنلل اللع اهنوك زوجيف ةيعرشلا للعلا امأو

 اندنع يفنلل اببس ببسلا ّنوكي نأ زوجي الو «للعلا يف لوقلاك ببسلا

 يف ةّيردقلا تضقانو « يفنلا نود تابثإلا ىلع ةردق ةردقلا كلذكو « مهدنعو

 .هيلإ وعدي ام اهنمو « لعفلا نع فرصي ام اهنم تلاقف يعاودلا

 ءانباَحْضُأ هنم عنمف «رثكأو نيفصو نم ةيلقعلا للعلا بيكرت يف اوفلتخاو
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 و 9 ورا و ااا اا رو ٍ

 معزف « كلذ يف ضّقان مشاه ابأ ْنَأ ريغ « مشاه يبأ باحصأ نم نورخأتملاو

 [با>] هُملعو هنع هانغو «هحبقب هّملع حيبقلا راتخي ال هللا نأ يف ةلعلا نأ

 . فاصوأ ةثالث نم ةبكرم ةلع هذهو « هنع هانغب

 ةيعرشلا للعلا بيكرت زاوج ىف «ةعيرشلا ىف نيسئاقلا نيب فالخ الو

 . 20 دكأو نيفصو نم

 :لولعملا يف ةلعلا ءارجإ هجو يف اوفلتخاو

 .هيف تدجو ام لكل اهمكح باجيإ وه :مهضعب لاقف

 يف قحلي نأ اضيأ اهئارجإ نمو ءاهئارجإ ةلمج نم اذه :نورخآ لاقو

 لاعفألا عوقو اوزاجأ نيذلا انمزلأ كلذلو ؛ ةلعلا ىلع مزلي ام لك بهذملا

 .هنم ةرشابملا عوقو اوزيجي نأ تيملا نم ةدّوتملا

 مزلي مكح ّلكب لوقلا ءاهلولعم يف ةّلعلا ءارجإ :انباحُصَأ ٌئضعب لاقو

 .اهب لوقلا عم اهنع

 اهيف عنتمي الف ةيعرشلا للعلا يف امأف ؛ ةيلقعلا للعلا يف حصي امنإ اذهو

 نامكحلا او ارا ا تاس اني رك الر نوصل كحل عطروا

 سيلو « رمخلاك هب دحلا تكويجووأ ( ةييرتكتل لهيب يف كراللا# اهلصأ ىف

 لصألا يف دحلا بوجوو ةداهشلا 5 ىوتسا نإو 0 ةداهش درل ةلعب

 . ملعأ هللاو ءرمخلا وه يذلا

 « ةيعرشلا للعلا نيبو اهنيب قورفلا نم اهجوأ «ةيلقعلا للعلا طورش يف فلؤملا مالك نّمضت )١(

 انه ةنمضتم اهلك يهو ءاقرف رشع ةتس ىلإ ١4 - ١١( :ص) ةيفاكلا بحاص اهلصوأ دقو

 .باتكلا نم عضوملا اذه ريغ يفو

 1١و



 . 5 دك مت ال كلا ٍ

 بابلا ازرق نم عبارلا لصقلا
 هب لالدتسالاو ملعلل بجوملا رئاونلا طورش يف

 اوربخأ اميف ؤطاوتلا مهيلع زوجي ال ةعامج نع هٌرودص رتاوتلا طرش نم

 امك «بذكلا نع مهتمّضع ىلع ةلالدلا مقت ملو مهؤطاوت نكمأ اذإ هنأل هب

 انل عقي ملو «بذكلا مهنم نَمْوُي مل «هنع ءايبنألا ةمصع ىلع ةلالدلا تماق

 .هيف مهقدصب يرورضلا ملعلا

 نكي مل كلذلو ؛هطسوو هّيفرط ىلع ؤطاوتلا عانتما اضيأ هطرش نمو
 نيقيرفلا ةرثك عم «ملعلل ابجوم 6# حيسملا لتق نع ىراصنلاو دوهيلا ربخ
 زوجي ةليلق ةمذرش «هلتق ةدهاشم اوركذ نيذلا لوألا مهفرط نأل ءانراصعأ يف

 .ؤطاوتلا مهيلع

 لهأ هدهاش رمأ ىلإ هودنسأ دق هل نولقانلا ّنوكي نأ اضيأ هطرش نمو

 ءاهوحنو نادلبلا تافصو كولملا ريسو ءايبنألا مالعأك « مهنم لوألا رصعلا

 وأ ةدورب وأ نامزألا ضعب يف ةطرفم ةرارحك ةيهيدبلا ةرورضلاب هوملع وأ

 .امهوحن

 رظتلاب هودقتعا وأ هوملع دق يبن نع مهرابخأ ترتاوت اذإ امأف

 نأل ءايرورض املع بجوي ال رتاوتلا كلذ نإف «ةهبش نع وأ لالدتسالاو

 ملاعلا ثودحب ةيرهدلا نوربخي مهيلع ؤطاوتلا ةلاحتساو مهترثك عم نيملسملا
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 يهوي همر تق طرمش“ عيب هب لالدتسالاو ملعلل بجوملا رتاوتلا طورش ١ هرم
 ملعلا عقي الو #8 دمحم ةّوبن ةحصب ةمذلا لهأ نوربخيو « هعناص ديحوتو

 عم ةرفكلا لكو «رارطضالا نود لالدتسالا قيرط نم هب ملعلا نأل كلذب مهل

 نآرقلا مظنب هجاجتحاو ةوبنلا هاوعدو هلك دمحم دوجو اوملع دق نيملسملا

 .ةرورضلاب ناك كلذ دوجوب لوألا ردصلا ملع نأل «هتازجعم رئاسو

 :اًيرورض هنع عقاولا ملعلا ّنوكي نأ اضيأ هطرش نمو

 عامتجا ملع «هِقّدص ىلإ ٌرْطْصا نإف هسفن لاح يعاري ربخلل عماسلاف
 ابستكم هب هملع ٌنوكي نأ امإف « الاجم هيف كشلل دجو نإو «هيف رتاوتلا طورش

 .املع ال انظ هيف هداقتعا ٌنوكي نأ امإو

 «قسفلا نع نيموصعم وأ نينمؤم هيلقان نوك رتاوتلا طرش نم سيلو
 ةجح عامجإلا ©)نأل «ناميإلا هلهأ يف ربتعي يذلا عامجإلا نيبو هنيب قرفلاو

 ةجح رتاوتلاو «ةعيرشلا لهأ نم اونوكي نأ هلهأ يف ربّتعاف « يعرش مكح يف

 .©")هلهأ لقع هيف ربّتعاف لوقعم لك ىف

 عقي نأ زوجي هيلقان نع رصحلا ءافتنا عم رتاوتلا نأ "ماظّنلا معزو

 الو «يرورضلا ملعلا بجوي ام داحآلا رابخأ نم نأب هلوق عم اذه ءابذك

 .هعورف يف الو هقفلا لوصأ يف هفالخب رابتعا

 ريس هب ملعيو « يرورضلا ملعلا بجوي يذلا ربخلا طورش يف هلك اذهو

 .ملعأ هللاو اربخ ةيمسإلا ةلمجلا نوكتل «مال نودب "نأ" باوصلاو ءاذك 00(

 يف رظنلا ةهزن ءرجح نبا ظفاحلا رظناو «ثيدحلا ملع ثحابم نم رتاوتلا نكي مل اذهلو (؟)

 .(17 :ص) يليحرلا قيقحتب ركفلا ةبخن حيضوت

 .ةتيجرت حيدعت 1009

 "هه



 0 مح سس تاس 2

 .ةروهشملا مهئابنأو لسرلا مالعأو كولملا

 ام باب [!/5] ىف اهانركذ دقف ةبستكملا مولعلا بجوت ىتلا رابخألا امأف

 .ملعأ هللاو ججحلاو ةلدألا نم لدجلا هيف لمعتسي



 5 اهب لالدتسالاو داحآلا رابخأ طورش ه

 بايلا ازرق نم سماىملا لصفلا

 اهب لالدتسالاو داحآلا رابخأ طورش يف

 عمتجا ام داحآلا رابخأ نم هب ةجحلا مزلي يذلا ربخلا نإ :انباحصأ لاق

 :طورش هيف

 ناك نإف ؛ "”سيلدت الو )هيف ٍلاسرإ ريغ نم هدانسإ لاصتا :اهدحأ ؛©)

 ةفينح وبأو كلام زاجأف :هيف اوفلتخا دقف ؛سيلدت وأ لاسرإ هدانسإ يف

 مكحلا نم َيِعِفاَّشلا عنمو ؛ ماكحألا يف نيعباتلاو ةباحصلا ليسارمب جاجتحالا

 ديعس لسرمب جتحا امك «؟7ةباحصلا لوق نم قِفاوُم هل ٌنوكي نأ الإ ")اهب

 يبأ يهنل اقفاوم هدجو امل *”ناويحلاب محللا عيب نع يهنلا يف بيسملا نب

00 

68 

 وف

00) 

2) 

 قالطإ وهو ؛نيثدحملا دنع يحالطصالا ىنعملا سيلو « عاطقنالا قلطم انه لاسرإلاب دصقي

 . لَك يبنلا ىلإ يعباتلا هعفر امب صاخ وهف ثيدحلا لهأ دنع لسرملا امأ .نييلوصألا دنع ماع

 «نع"ك عامسلا مهوت ظافلأب «هنم عمسي مل ام هعمس وأ هيقل نمع يوارلا يوري نأ :سيلدتلا

 ١05 :صو ١7/8 :ص حالصلا نبال ثيدحلا عاونأ ةفرعم باتك يف ليصفتلل رظنا "..نأو «لاقو

 .هيلع حورشلا عم

 مولعملا نكلو «نيعباتلا ليسارمو ةباحصلا ليسارم :نيعونلا ىلع ريمضلا ٌةدوع همالك رهاظ
 ليسارم لوبق يف فالخلا امنإو ءاهلوبق يف فالخ ال ةباحصلا ليسارملا نأ ثيدحلا ملع نم

 .178- 178 :ص حالصلا نبا ةمدقم :رظناو .نيعباتلا

 ٠.١78 :ص حالصلا نبأ ةمدقم

 :باب « عويبلا يف «(0717) أطوملا يف كلام :السرم بيسملا نب ديعس ثيدح نم هجرخأ
 -؛(1707) (41/7) كردتسملا يف مكاحلا هقيرط نمو ؛ محللاب ناويحلا عيب نع يهنلا
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 7 ف تحس ل

 .هيلع ةباحصلا نم دحأ ريكن ريغ نم «روزجلا محلب قانعلا عيب نع ركب

 ,مهلاوحأ نم رهاظلا يف هتاور ٌةلادع دحاولا ربخ يف :يناثلا طرشلاو ؛8»

 ادقتعم ناك نإف «يوارلا نع ثحبي نأ هيوار نم ثيدحلا عماس ىلع بجيف

 ةعيرشب ارقم «هيبشتلا يفن عم ديعولاو دعولاو ديحوتلا يف نيدلا لوصأ
 نكي ملو ؛ءاوهألا لهأ عدب نم «ءاعنش ةعدب ىلع نكي ملو «889 ىفطصملا

 يوري يتلا هلوصأ وأ هثيدحل اطباض كلذ عم ناكو «بذك الو قسفب افورعم

 .مهنع هعامس لمتحي موق نع ىور اذإ «هتاياور لبق ءاهنم

 «ءاعنش ةعدب بحاص ناك وأ «مالسإلا ةلم ريغ نم يوارلا ناك نإو

 ؛ ةّيمّسجلا وأ ةيراجنلا وأ ةيمْهَجلا وأ ةّيردقلا وأ جراوخلا وأ ضفاورلا عدبك

 يف لّفْعُم وأ «بذكلاب روهشم وأ «قساف هنأ ريغ نيدلا حيحص ناك وأ
 . هتاياورب جاجتحالا حصي مل «ثيدحلا

 ,يملسألا ىلوم ىيحي يبأ نب ميهاربإ تاياور ثيدحلا ةمئأ در اذهلو

 « ضفاورلا ةالغ نم ةعجرلا باحصأ لوق ىلإ امهباستنال يفعجلا رباج تاياورو

 تاياور اوركنأو « جراوخلا ىلإ هباستنال نيصحلا نب دواد تاياور نع اوضرعأو

 كلام هدرط كلذلو ؛مُهَج لوقب هلوقل ةملس يبأ نب زيزعلا دبع نب كلملا دبع

 ديبع نب ورمعو ءاطع نب لصاو تاباور اوكرتو نك يا نع 7 نب

 كلام نع الوصوم هاور نم يقهيبلا مٌّموو ؛(4817/0) ىربكلا نئسلا يف يقهيبلا هقيرط نمو -
 نب لهس نع يرهزلا نع كلام نع «لالخلا ناورم نب ديزي هاورو « حيحصلا وه اذه“ :لاقف

 .(5650/؟) ريغصلا نئسلا يف كلذ دكأ مث "هيف طلغو دلي يبنلا نع دعس

 )١( ةفيرشلا ةنيدملا خيرات يف ةفيطللا ةفحتلا يف «(408/37) بيذهتلا بيذهت يف )1١1/7؟(

 .مهج يأرب مهتي ناك هنأل هدرط اكلام تيأر :بعصم وبأ لاقو

"04 



 اهب لالدتسالاو داحآلا رابخأ طورش 51

 لاله يبأو « ينهجلا دبعمو «نايفس نب ديزي نب مِّرِهُملا يبأو طوح نب بويأو
 هللا دبع تاياور اوكرتو «ردقلاب مهلوقل مهلاثمأو مهلد نب لضفلاو يبسارلا

 .نوتملا نوعضي نيباذك اوناك مهنأل «مهلاثمأو يرايبوجلا هللا

 لبقي مل «سيلدتلا ىري ناك هنكل «تافآلا هذه نع ثّدحُملا ملس ناف

 انربخأ وأ انثدح" لوقي ىتح ؛"نالف نع مكربخأ"و «"نالف لاق" :هلوق هنم

 نإو «ةفصلا هذه ىلع هتياورب ذئنيح ٌجَحيِف ؛ "7لوقي انالف تعمس وأ نالف

 «هكرْذأ نمع هاكح اذإ 2"نالف لاق" :هلوق هنم لبق « سيلدتلاب ءافو هعم نكي مل

 . "”هنم هعامس ىلع كلذ لمحو

 :لاقف « هثيدح كرتي نم نع ةبعش تلأس" :"”يدهم نب نمحرلا دبع لاق دقو

 ىلإ درف « هيلع عّمجم ثيدح يف ئطخي نمو طلغلا رثكي نمو بذكلاب مهتب نم
 . !7””نوفورعملا هفرعي ال ام نيفورعملا نع ىور نمو « هطلغ ىلع ميقيف « باوصلا

 .هعامس مدع لامتحا ىوقيف ؛ ةحيرص ريغ ةروكذملا ظافلألا نأل «عامسلاب حرصي ىتح ينعي )١(

 .(155/1) يواونلا بيرقت حرش يف يوارلا بيردت « 101 :ص حالصلا نبا ةمدقم :رظناو

 ملسم بهذم وه امك رصاعملا ةنعنع لوبق وهو نيئَدْحَملا دنع روصنملاو روهشملا لوقلا ىلع (6)
 ولو ءاقللا توبث طرتشا يذلا يراخبلا مامإلاك ةمئألا ضعب كلذ يف فلاخو ؛ حيحصلا يف
 يتبسلا ديشر نبا باتك هل عجاري مهنيب ليوط شاقن كلذ يفو نيرصاعتملا نيب ةدحاو ةرم

 ( (70 :ص) نعنعملا دنسلا يف نيمامإلا نيب ةمكاحملا يف نعمألا دروملاو نيبألا نئسلا :ىمسملا

 .(777/1) يوارلا بيردتو

 وُبَأ ءمهالوم «يدزألا :ليقو ؛يربنعلا نمحرلا دْبَع نب ناسح نب يدهم نب نَمْحّرلا دْبَع ()
 بيزذهت «ةرصبلا جه ١418 يفوت ثيدحلا ءاملع هقفأ نم , دّوجم مامإ « يؤلؤللا ّيِرْصَبلا ديِعَس
 .(470/119/) لاجرلا ءامسأ يف لامكلا

 -ثيدحلا مولع ةفرعم 5٠١(« :ص) يزمرهمارلل يعاولاو يوارلا نيب لصافلا ثدحملا :رظنا (:4)
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 9 لدجلا يف اهامعتسا ةيفيكو ةّلدألا طورش نايب يف بابو -

 «هثوك ّحصي امم هنثم ّنوكي نأ :دحاولا ربخ يف ©"0كثلاثلا طرشلاو ؛8

 هقفاوي اليوأت لمتحي ملو «لقعلا هلاحأ اذإ امأف ؛هذوجو لقعلا يف ليحتسي الو

 هللا نأ" هتياور مّرهملا يبأ ىلع در امك هيوار ىلع دودرم هناف «لقعلا ٌليلد

 ."””هقرع نم هسفن قلخو اسرف ىرجأ

 عوطقم صنل افلاخم هنتم نوكي ال نأ [ب/مم] :هيف عبارلا طرشلاو ؛

 ناك نإف «هفالخ ىلع ةباحصلا عامجإل وأ «ةمألا عامجإل افلاخم الو هتحصب

 .هُمكَح حوسنم وأ هلصأ يف ّلطاب امإ وهف كلذ فالخب

 اذإ امأف « هيف درو امب قيلب ادورو ادراو ّنوكي نأ :سماخلا طرشلاو «#

 هب جتحي مل هتحصب عطقي ال صاخ هجو نم ؛هتفرعم ةماعلا مزلي اميف درو

 ةعامج ةرضحب هو يلع ةفالخ ىلع صنلا يف ةيمامإلا ةياور انددر اذهلو

 ملعلا بجوي القن لقنل كلذ حص ول انلقو «يرورضلا ملعلا مهربخ بجوي
 .هلقن ىلإ يعاودلا ةرثك عم يرورضلا

 2 :ص) مكاحلل -

 يف نيِئدَحُملا دنع ةدمتعم ريغو «نييلوصألا دنع طورش سماخلاو عبارلاو ثلاثلا طرشلا )١(

 .ثيدحلا ةحصب مكحلا

 مدعو طبضلاو ةلادعلاو دنسلا لاصتا :ةسمخ مهدنع قافتالا اهيلع عقو يتلا طورشلا امنإو

 59/١. يوارلا بيردتو 274 :ص حالصلا نبا ةمدقم رظناو «ةلعلا مدعو ذوذشلا

 ظافحلا ةريخذو )187/١(« ريهاشملاو حاحصلاو ريكانملاو ليطابألا يف يناجزوجلا هجرخأ (؟)
 يف كشي ال ثيدح اذه" :لاقو )23١6/١« يزوجلا نبال تاعوضوملا يفو «/1)

 نأل ليحتسم وه ذإ ءاهربدأو تاعوضوملا ّكلَرَأ نمل هنإو «ملسم اذه لثم عضو امو ؛هعضو

 «"عاجش نب دمحم ثيدحلا اذه عضوب ثيدحلا ءاملع مهتا دقو .هسفن قلخي ال قلاخلا

 لاجرلا ءافعض يف لماكلا .يأرلا باحصأ نم يجلثلا هللا دبَع وُبأ عاجش نْب دمَحُم

 . (همدأ)

 ا



 ٍ 9 اهب لالدتسالاو داحآلا رابخأ طورش كه ٍ

 الو «ةياورلا كلت ريغ وري مل هنأب وأ «هيوار ةياور ةلقب ربخلا ْدَرُي الو

 هقفاو اذإ «هفالخب ةباحصلا رثكأ لمع نأب الو «هانعمب ملاع ريغ هيوار نوكي
 و

 ٠ مهضعب

 ماكحأ يف هب جاجتحالا مص ,")طرشلا نم هانركذ ام ربخلا عمج ىتمو

 .قيفوتلا هللابو ةيعرشلا عورفلا

 ك5 ماه ج دق

 .كلذل ةراشإلا تضم امك نييلوصألا دعاوق ىلع طورش يهو )١(

 نول



 ١ 5 ها اا لاو ع

 بايلا ازه نم سراسلا لضفلا

 هب لدتسي يذلا عامجإلا طورش يف
020 

 عامجإ ءانباحصأ رثكأ دنع هطورش نم «هب جتحي يذلا عامجإلا نأ ملعا

 يعرش مكح ىلع اهعامجإ ةمأ لك مهضعب لاقو ءاهلبق ممألا نود ةمألا هذه

 .مكحلا كلذل ٌةجح اهتعيرش خسن لبق

 :ةمألا هذه نم عامجإلا ةجح تقو يف اوفلتخاو

 مامي نب نات اجب مهن نفط لك حا 'مظعألا روهمجلا لاقف

 يف ةجح الو «ةجح ةباحصلا عامجإ رهاظلا لْمَأ لاقو «هيلع اوعمجأ اميف

 .مهدعب نم عامجإ

 :عامجإلا يف رصعلا ضارقنا رابتعا يف اوفلتخاو

 مهنمو ؛""يرعشألا نسحلا وبأ لاق هبو «هطرش نم هلعج نم مهنمف

 لوق يف هلوخد دعب هنع عوجرلا مهنم دحأل سيلو ؛هروهظ دنع دقعني لاق نم

 .©"”يأرلا باحصأو « ةلزتعملا عم انباَحْصضَأ نم يسنالقلا لاق هبو « نيعمجملا

 لهأ نم قافتالا ردص نإف هيف رظنُي :لاقو اليصفت هيف ربتعا نم مهنمو
 لوقلا ردص نإو « هيلع رصعلا ضارقنا هيف ربتعي مل « الوق رصعلا يف داهتجالا

 )١( :ص يرعشألا تالاقم :رظنا 1

  68ا/4/5) هقفلا لوصأ يف طيحملا رحبلا يف يشكرزلا هنع هلقن (.

 نوح
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 تكاسلا توكس َنوكي نأ لمتحا «ريكنلا نع ضعبلا توكس عم مهضعب نع

 .داهتجالاو هيف رظَتلا دارأ هنأل ٌنوكي نأ لمتحاو «هب اضرلل مهنم

 كلذب مِلَع «مهنم دحأ نم راكنإ روهظ ريغ نم هيلع رصعلا ضرقنا اذإف
 لؤعب لوقلا نأ ءاذه هجوو ءمهرصع يف رهاظلا لوقلاب مهنم لك اضر

 رهظا مث نامثع مايأ ىلإ سابع نبا تكسو « ةأ' رمع مايأ يف رهظ ضئارفلا
 .اعامجإ افلاخم كلذب نكي ملو «هيف فالخلا

 :ةعقبب عامجإلا صاصتخا يف اوفلتخاو

 ؛ ةنيدملا لهأب نيعباتلاو ةباحصلا دهع ىف كلام هربتعاف

 . مهل رخآ دلب لهأ ةفلاخم عم « مهعامجإ يف ةجح ال نوقابلا لاقو

 :عامجإلا هنع ردصي يذلا ليلدل ١ يف اوفلتخاو

 رهاظ وأ صن نع دقعنا ءاوس ةجح ناك عامجإلا لصح ىتم مهرثكأ لاقف

 ؛ سايق وأ

 | "”ريرج نب دمحيمو رهاظلا ْلْهَأ لاقو

 . "”ةجح نكي مل سايقو داهتجا نع ردص نإف رهاظ وأ صن

 ريهشلا خيراتلاو ريبكلا ريسفتلا بحاص يربطلا دلاخ نب ديزي نب ريرج نب دمحم يربطلا ريرج نبا ()
 يف ةحيلم تافنصم هلو كلذ ريغو خيراتلاو هقفلاو ثيدحلاو ريسفتلا اهنم ةريثك نونف يف امامأ ناك

 ءاملعلا نم ريثك هبهذم ىلإ ةبسنلاب رهتشاو «ادحأ دلقي مل نيدهتجملا ةميألا نم ناكو ةديدع نونف
 نم ناك « رارط نباب فورعملا يناورهنلا ّيريرجلا ايركز نب ىفاعملا جرفلا وبأ يضاقلا مهرخآ ناك
 ةنس ريرج نبا ةدالو تناكو « نينامثو فين ةنس تام دادغبب ناكو « نينقتملا ءاملعلا ريهاشم

 يفاولا دادغبب هراد يف دحألا موي نفدو جه ١١ تبسلا موي هتافوو ناتسربط لمآب جه

 173/1-0138 دادغب خيرات (41/4)و (؟٠/71١) يناعمسلل باسنألا (؟17/1١) تايفولاب
 -عامجإلا نكلو «ةجح سايقلا :لاقف «ريرج نبا امأو سايقلا مهراكنإ لجأل هوعنم ةيرهاظلاف" (؟)

 نع ردص عامجإ يف ةجحلا ن

 ندي



 لدجلا يف اهامعتسا ةيفيكو كل ٍ

 :نيعمجملا فاصوأ يف اوفلتخاو

 لاقف ؛ ةمألا قرف عيمج لوقب الإ دقعني ال هنأ ءاوهألا لهأ نم موق معزف

 ةضفارلاو جراوخلاو ةّيردَقلا ٌقافو ةمألا عامج يف ربتعي ال :ةئسلا لهأ

 « كلام نع بهشأ ىور اذكه «مالكلا لئاسم يف مهفالخ ربتعا ناو «هقفلا

 دمحم نع يناجزوجلا ناميلس وبأو ؛«يعازوألا نع ديلولا نب ب سابعلا هاورو

 , 200غ ثيدحلا ةمئأ لوق كلذ [أ/7":] نأ هتاروثنم يف روث وبأ ركذو « نسحلا نب

 هآرف «لّوألا رصعلا ئَلوق دحأ ىلع يناثلا رصعلا لهأ عامجإ يف اوفلتخاو

 مكح هب اعفرو «ةّجح ؟' ”ناريخ نب يلع وبأو « يبساحملا دسأ نب ثراحلا

 , "0ةلزتعملا رثكأو  يأرلا باحصأ لاق هبو ( مدقتملا فاللخلا

 يف يشكرزلا هلاق "روصنم وبأ ذاتسألا هاكح اذكه ؛هتحصب اعوطقم نكي مل هنع ردص اذإ -

 -8٠٠0(. 5//9) هقفلا لوصأ يف طيحملا رحبلا

 .(419/5) طيحملا رحبلا يف يشكرزلا هنع هلقن اذك 020

 يلع وبأ وهو ؛ هلل دمحلاو يشكرزلا دنع يتآلا لقنلا نم هانحّحص دقو ؛ناويح :لصألا يف (؟)

 ناك ؛هوجولا باحصأو «بهذملا ةمئأ دحأ ؛ يعفاشلا هيقفلا ناريخ نب حلاص نب نيسحلا

 يف دادغبب ءاضقلا هيلع ضرعو ؛دادغبب ةمئألا رابك نم افشقتم ايقن ايقت اعرو ادهاز امامإ

 رمألا اذه :لوقيو «هتيلوت ىلع جيرس نبا سابعلا ابأ بتاعي ناكو «لعفي ملف ردتقملا ةفالخ
 لغتشا نم ىلع انغلبي مل :يبهذلا لاق .ةير «ةفينح يبأ باحصأ يف ناك امنإو ءانيف نكي مل

 نب نيسحلا هللا دبع وبأ لاق .ملعأ اميف اًئيش عمسي ملو ؛ الهك تام هنظأو هنع ذخأ نم الو

 جه ال١٠ نيرشع ةنس ةجحلا يذ نم تيقب ةليل ةرشع ثالثل يفوت :يركسعلا دمحم

 ت مالسإلا خيرات ؛ ملعأ هللاو ءرشع ةنس يف هتافو يكبسلا نب حّجرو « يبهذلا هححصو

 (171/5) نايعألا تايفو (1071/1) يكبسلل ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط (178/7) راشب
 5١١(. :ص) نييعفاشلا تاقبط

 -:لاقو « هباتك يف يشاشلا لافقلا امهنع هاكح اذكو» :لاقو « يشر يشكرزلا مامإلا هنع هلقن عرهز

 لن
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 يف قاب داهتجالا نإ :َيِفاّشلا باحصأ رثكأو ")يفريصلا ركب وبأ لاقو
 نم يناثلا رصعلا لهأ هكرت يذلا لوقلا اوراتخي نأ مهدعب نملو «ةلأسملا

 .مهداهتجا هيلإ مهادأ نإ «لوألا رصعلا لهأ ىّلؤق

 لوق ىلإ نيقيرفلا دحأ عجر مث نيلوق ىلع رصعلا لهأ فلتخا ىتمو
 نيقيرفلا دحأ تام نإو « هتحصب اعوطقم اعامجإ كلذ راص ءرخآلا قيرفلا

 .اعامجإ مهنم نيقابلا لوق نكي مل فالخلا ىلع

  "”ريرج نبا هطقسأف ؛هرصع لهأل نينثالاو دحاولا فالخ يف اوفلتخاو

 نأل ؛هتقو يف داهتجالا لهأ نم دحاولا فالخ عم عامجإلا دقعني ال انلقو

 فلاخ هنإ هلثمل لاقي الو «؟؟!هتاعبرمبو "”رارضإلا لئاسمب درفنا دوعسم نبا

 .كلذ نم هاشاحو ( عامجإلا

000 

00 

 رف

(0) 

 .هعابتأو «يزارلاو « غابصلا نباو «بيطلا وبأ يضاقلاو «يرخطصإلا هراتخاو « بوصألا هنإ
 هقفلا لوصأ يف طيحملا رحبلا .«يرصبلا هللا دبع يبأو «هنباو يئابجلا نع ايكلإ هلقنو

(6/5). 
 باحصأ دحأ ناك « يدادغبلا يعفاشلا هيقفلا « يفريصلاب فورعملا ؛ هللا دبع نب دمحم ركب وبأ

 سايقلاو رظنلا يف قذحلاب رهتشاو « جيرس نبا ىلع هقفتو ؛هقفلا لوصأو عورفلا يف هوجولا
 هباتك يف لافقلا ركب وبأ ىكح «هلثم ىلإ قبسي مل باتك هقفلا لوصأ يف هلو «لوصألا مولعو

 يفوتو «يعفاشلا دعب لوصألاب سانلا ملعأ ناك يفريصلا ركب ابأ نأ لوصألا يف هفنص يذلا

 .(199/54) نايعألا تايفو .ئؤلي « جه ٠1٠ ةنس رخآلا عيبر رهش نم نيقب نامثل سيمخلا موي

 يأ رظني» نبا نباو نبا اتنب تنبلا عم عمتجا اذإ هنأ هنع هللا يضر دوعسم نبا نع رهتشا

 (رارضإلا باب كلذل يمسف رضألا يطعيف « ةمساقملا وأ سدسلا :نبالا تائب ىلع رضأ ءيش

 )408/5١(. ةنودملا لئاسمل عماجلا :عجار
 لئاسمل عماجلا يف اهرظنا «ثرإلا لئاسم نم دوعسم نبا اهب درفنا لئاسم عبرأ دوصقملا

 .(10/17) يفارقلل ةريخذلاو «(004/171) ةنودملا
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 "ا تتسلل

 بالا ازه نم عبارلا لصفلا

 هب لدتسي يتلا صوُصنلاو رهاوظلا طوُرش ٍنايب يف
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 :صوصخلا يف نابرض مسالا

 ؛ هنيعب ائيش لوانتي :امهدحأ ؛8)

 .هسفن يف ماع وهو «هنم ّمعأ وه ام ىلإ ةفاضإلاب ٌصاخ :يناثلاو «

 وأ هيف هعزاني نأ نم همصخ ولخي الف «صنب ةلأسم يف لدتسا نم لكو

 .هيلع مسالا عوقو ىلع ةلالدلا لدتسملا ىلع بجو هيف هعزان ناف «هيلع هقفاوي

 [زاجملاو ةقيقحلا نيب ةلالدلا يف عمجلازوجي له]

 يف وه نيينعم ىلع صاخلا مسالاب لالدتسالا زاوج يف اوفلتخاو
 له نيفلتخم نيينعم لمتحملا مسالا يفو ؛زاجم رخآلا يفو « ةقيقح امهدحأ
 ؟ال مأ ظفللاب داري نأ زوجي

 هابتشال الإ نيئيش ىلع عقي ال دحاولا مسالا نأ ةلزتعملا نم '''ىشانلا معزف

 رعاشلا ئشانلا سابعلا وبأ دمحم نب هللا دبع وهو :ربكألا ءيشانلا نع ةروهشم ةلأسملا هذه )١(

 رابنألا نم هلصأ «يملكلاو ؛ ملكتملاو « يلدجلا :ب بقلو «ريشرش نباب فورعملا ملكتملا

 اميق ةيبرعلاب اريصب ناك «يمورلا نباو يرتحبلا ةقبط يف دودعم وهو « رصم نكسو «دادغبب

 تيب فالآ ةعبرأ يف ةينون لحدلاو ءارآلا يف ةديصق هلو «فيناصتلا ريثك « ضورعلا ملعب

 -(هطالتخاو هسوه ىلع ينتلدف هبتك ضعب تأرق :يومحلا توقاي لاق ؛مولعلا يف بتكو

 نايم
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 تيا انيهأ "قاف وا فا دنألا نب انهاتاو هلكت ام ةاجنقلا وأ كامييقاذ

 ؛زاجم رخآلا يفو ةقيقح امهدحأ يف هنأل وأ

 نع امهجورخ عم ضايبلاو داوسلا ىلع نوللا مسا عوقول لطاب اذهو
 .اهركذ يتلا ماسقألا

 نيقلتخملا ىلع عقي دق دحاولا مسالا نأ ةلزتعملا نم ”نورخأتملا معزو

 دحاولا ظفللاب داري نأ زوجي ال هنا ريغ « ةقيقح نيلثملا ىلع عقي امك « ةقيقح

 ملكتملا هب ملكت اذإ نيتقو يف هب اداري نأ زوجيو ءدحاو تقو يف نافلتُخملا

 .رخآلا يف هب دارأ ام فالخ نينامزلا نم دحاو لك يف هب دارأو «نينامز يف

 لدتساو «ةفينح يبأ ٌبهذم اذه نأ يأرلا باحصأ نم يخزكلا معزو

 , عْرَكلا ىلع هنأ «"ٌرح يدبعف تارفلا نم تبرش نا لاق نمف" :هلوقب هيلع

00 

 ثدحي نأ مارو ؛مهريغو نييضورعلاو رعشلاو قطنملا لهأ ىلع فالخلاب هسفن ذخأ هنأل

 هرمع ةيقب اهب ماقأو رصم ىلإ أجلف دادغب يف طقسف ؛هيلع مه ام اهب ضقني الاوقأ هسفنل
 ئشانلا هب ىتآ امم نسحأ هفيصرتو رعشلا دقن يف ملكت ًادحأ تبصأ امو" :يديحوتلا هيف لاقو

 لافتحاو «عيدب رعشو ءولح بهذم هلو ؛هريغو ةمادق مالك ىلع ديزيل همالك نإو « ملكتملا

 يلامأ حرش يف يلآللا طمس )2٠١9/0(« رئاخذلاو رئاصبلا «جه 791* ةنس تام "بيجع

 هل رشن دقو ؛(137/7) مالسإلا خيرات 1817/17(«2) تايفولاب يفاولا )51١/7(« يلاقلا

 ثاحبألل يناملألا دهعملا 2147/١ ةنس «سآ ناف قرشتسملا ةيانعب "ةمامإلا لئاسم" باتك

 دلجملا ؛دادغبب دروملا ةلجم يف يجان لاله .د قيقحتب امّجنم رشن رعش ناويد هلو .ةيقرشلا
 00 .: 7”( 2١ اددع لا

 هللا دبع نب يلع نيسحلا وبأ وه :ريغصلا ءيشانلا نع هل ازييمت ربكألا ءيشانلا هل ليق امنإو

 .(571/4) مالسإلا خيرات ؛ جه "51 ت .ملكتملا يعيشلا ءالحلا يدادغبلا فيصو نب

 يبأل هقفلا لوصأ يف دمتعملا :رظناو ؛ يئابجلا يلع ابأو رابجلا دبع يضاقلا :مهب ينعي هلعل

 .0719/1) لوصحملا حرش يف لوصألا سئافنو )0١/1*7(« يرصبلا نيسحلا

 اندر



 5 دامس ل

 ةطنحلا هذه نم لكأي ال فلح نمل" :هلوقبو « ءانإ ىف هئام نم برشلا نود

 .اهزبخ لكأ نإ ثنحي الو ءاهمْضَق ىلع هنأ «"ائيش

 و 1-0 ه]# م

 زوكب هنم برش وأ تارفلا يف عّرك نإ :دمحمو فسوي وبا هابحاص لاقو

 ظفللا الّمحو «ةيناثلا ةلأسملا ىف زبخلا لكأب ثّنحي كلذكو « ثنَح هنم َةفْوَغ

 .ةدحاو ةلاح ىف نيفلتخملا نيينعملاو «زاجملاو ةقيقحلا ىلع قلطمملا

 ( ةقيقح نيفلتخملا ىلع هعوقو زوجي دحاولا مسالا نإ :2”انباحصأ لاقو

 يف لوقلا كلذكو ؛امهنيب عمجلا مص نإ دحاو تقو يف هب اداري نأ زوجيو

 «زاجملا نم ىلوأ ةقيقحلاف ءانكمم امهنيب عمجلا نكي مل نإف «زاجملاو ةقيقحلا
 يف ءورقلاب دارملا نأ ىلع ةمألا عامجإ الولو ؛ةيانكلا نم هب كّلْمُأ حيرصلاو

 مورقلا ميما عوقزلا + امهيلغ اهانلمحلا نضيح وأ نوط نع قيسجلا لحأ ةذفلا

 ليلدلا [ب»:] ىلع فقوت ءامهّدحأ هب دارملا نأ ىلع اوعمجأ امل نكل ؛امهيلع

 سمللا ىلعو عامجلا ىلع سمللا ةيآ لمح حص املو «هب دارملا نع فشاكلا

 .امهدحأ هب دارملا نأ ىلع ةمألا عمجت مل نإ امهيلع اهانلمح «ديلاب

 ؛ (7/6/ ؟) هقفلا لوصأ يف طيحملا رحبلا طيحملاو ؛ (717/7) لوصألا سئافن رظناو « ةيعفاشلا (1)

 .٠ عضوملا اذه نم مامإلا نع لقن هيفو

 نحل
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 نماثلا لصملا

 اهب لالدتسالا ةيفيكو لاعفألا لاوحأو تامومعلا طرش نايب يف
00 

 [مومعلا بارضأو مومعلاب لالدتسالا ةيفيك]

 :ناعون مومعلاب لالدتسالاو

 اوفلتخا ام ىلع مسالا عوقو ةّحص ىلع نامصخلا قفتي :امهدحأ ؛©

 ؛ هيلع هب لالدتسالا حصيف ؛ هيف

 مسالا عوقو ةحص ىلع ٌةلالَّدلا لدتسملا ىلعف ؛ هيف نافلتخي :يناثلاو
 مومعلا باحصأ لوق ىلع ؛ همكح ىلع هب هلالدتسا مص كلذ ّحص اذإف «هيلع

 .()لوؤسم وهو هب الئاق هب لدتسملا ')[ناك] نإ

 ؛ درفمو عومجم :نابرض مومعلا ظفلو

 :نابرض درفملاو

 ؛ فيرعتلا مال هيلع لخد اذإ سنجلا نم دحاولا مسا :امهدحأ ؛©

 بكامهبُملا ناين 00 "ىلا و مهبم مسا :يناثلاو 2

 .ىنعملا ميقتسيل ةيرورض اهانيأر ةفاضإ )١(
 .هنايب يتأيس امك لدجلا نيناوق ىلع بيجملا بصنم يف يأ (؟)
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 9 لدجلا يف اهلامعتسا ةيفيكو ةّلدألا طورش نايب يف بابو 9

 (اهيلع ةدايزلا يف ةيف تتلو باحصأ هلمحف

 هيف '')ةيفقاولا تفقوتو

0000 

 هبو نينثا هلعج نم مهنمف :عمجلا لقأ 5 مومعلا باحصأ فلتخاو

 يددعلا عمجلا نأ ىلإ ةفيدح وبأو كلامو ّيِعِفاَّشلا ذو رهاشلا لْهَأ لاق

 اذه لثم يورو «ددع عمج ال عامتجا عُمج اعمُجف "نانثالا" امأف «ةثالث هلقأ

 نم نينثالاب سدسلا ىلإ ثلثلا نم مألا بُجحي ال ناك هنأل « سابع نبا نع

 :ءاسنلا] #شّدٌّسلأ هيد وحد مل ناك نايل :هلوقب لدتسيو « تاوخألاو ةوخإلا

 دوعسم نبا كلذكو ءادعاصف ةثالث ىلع الإ عقي ال ةوخإلا مسا نإ :لاقو ١[«

 امهدحأ ماق نانثا هعم ناك اذإ مامإلا يف لاق هنأل ؛ةثالث عمجلا لقا نأب لاق

 دعي ال ناكو «هفلخ اوماق ةثالث هعم ناك نإو «هراسب نع رخآلاو هنيمي نع

 ؛ ةعامجلا نم مامإلا

 باحصأ" نوّمسي نوقفاوملاف ؟ال مأ ةغيص هل له مومعلا ةلأسم يف نويلوصألا فلتخا )١(

 مكحلا يف تفقوت ىرخأ ةئف كانهو ؛"صوصخلا باحصأ" نومسي نوعئاملاو «”مومعلا

 . 717 8٠ :ص يلازغلل ىفصتسملا :رظناو ."ةيفقاولا" نومسيو نيتهجلا دحأل

 ضعب يف فّقوتلا راتخا نم ىلع قلطت ٌةفص اهنكلو ؛هلايح ىلع ابهذم تسيل ةيفقاولا :ٌتلق (؟)
 يف رايتخالا اذه نوكي ام ابلاغو ؛ ملعلا كلذ يف ام بهذمل ايمتنم ناك ولو « ةيملعلا لئاسملا

 ( مالكلا لئاسم يف اريثك ”فقوتلا" دجت دق اذهلو « عطقلا ىلع ةينبملا وأ « تايعطقلا لئاسملا

 لوقحلا هذه نم لقح لكلو ؛تاينظلا نم هقفلا لئاسم يف اضيأ هدجت دقو ؛ لوصألا لئاسمو

 ضعب يف نوفقوتملا مه ءانه فلؤملا مهانع نيذلا ةيفقاولاو ؛ ”فقوتلا" اهب صتخي صئاصخ
 «فقوتلا امهنم رثكي هنإف « ينالقابلا ركب وبأو يرعشألا نسحلا وبأ مهنمو «لوصألا لئاسم

 مّدَقُم نسحلا وبأ انخيشو" )١737/1(: ينيوجلا مامإلل ناهربلا يف ينيوجلا مامإلا لاق ىتح
 1١84(. ةقرو) فلؤملل ءامسألا باتك يف مهنع رظناو  ةيفقاولا

 نو
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 ةقرفتب هّيصو وأ هليكو رمأ نميف رهظت ةلأسملا هذه ىف فالخلا ةدئافو

 نينثا ىلإ عفدلاب هتدهع نع جرخيف « نيكاسملاو ءارقفلا ىلع « هلام نم ءيش

 .عمجلا لقأ اهلعج نم دنع ةثالث ىلإو ؛ عمجلا لقأ هلعج نم دنع

 عمجلا ظفلب مومعلا صيصخت زجي مل ةثالث عمجلا لقأ لاق نم لكو

 «ادعاصف ةث ةثالث صيصختلا دعب هنم ىقابلا ٌنوكي نأ بجي لاقو «ني نينثا ىلإ

 . خوسْنم وهف ةثالث نم لقأ هنم ىقابلا ناك نإف

 دحاو هنم ىقب ناف «نينثا ىلإ هصيصخت زاجأ نانثا عمجلا ّلقأ لاق نمو

 ىلإ هب اراشم ناك نإف «فيرعتلا مال هيلع لخد اذإ دحاولا ظفل امأو

 باحصأ دنع سدجلا ىلع لمح كلذك نكي مل ناو ؛ هيلإ عجر هركذ قبس دوهعم

 مومعلا لهأ دنع زئاجو «صوصخلا باحصأ دنع دحاولا ىلعو «مومعلا

 .ادحاو صيصختتلا دعب هنم يقابلا نوكي نأ ىلإ عونلا اذه صيصخت

 ؛همومع ىلع راج «مومعلا لهأ دنع "ْنَم"و "ام"ك مهبملا مسالا امأو

 ْنَم" ناك اذإو «لقعي ال اميف ةركن "ام" تناكو «ءالقعلا يف ةركن "ْنَم" ناك اذإ

 امير نكلو « سدجلل اتسيلو « ةفرعم ذئنيح امهف « "يتلا وأ يذلا" ىنعمب . د امو

 قر اش للك اج لع سر ناو ريفا

 [ه١ :سري] 4 َكّنِلِإ َنوُمِوَتَتَي نَتمُهْنِمَوإ# :رخآ عضوم يفو 1١[ :ماعنألا] كَل
 2 ىثنألاو ركذلل "امو ْنَم" لؤوانتو ( مهنايعأب موق ىلإ ةراشإ اذهو

 ِق "اذإو ىتم"و ( نكامألا مومع يف 0 3 4 نأ" تا : آ نمو
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 ه9 لدجملا يف اهلامعتسا ةيفيكو ةّلدألا طورش نايب يف بابه ِ

 ءابلاغ دحاولا ىلع هنأ يأرلا لهأ معزو «"ّيأ" تامهبملا ٌمعأو «تاقوألا

 نإ ءرح وهف نالف اي تبرض يديبع ّيأ :لاق نمف" :ةفينح وبأ لاق كلذلو
 نإ ءٌرح وهف نالف اي كبرض يديبع ّيأ :لاق ول" :لاقو] «"دحاو ىلع كلذ

 ءدحاو ىلإ ةيرحلا هب قلع يذلا لعفلا فاضأ هنأل ؛2)["”عمجلا ىلع كلذ

 ىلع [[/مه] كلذ نإ ء(رح وهف نالف اي كبرض يديبع يأ لاق ول» :لاقو

 .ةعامجلا ىلإ ةيرحلا هب قلع يذلا لعفلا ةفاضإل عمجلا

 . نيعضوملا يف ةظفللا هذه مومعب 2"!انلقو

 ىفنلا ىفو «لّدبلا ىلع سنجلا نم ادحاو لوانتت تابثإلا ىف ةركنلاو

 لوانتت يتلا يه ءانثتسالا لمتحت ال ىتلاو ءانثتسالا اهلامتحال «سنجلا ّمعت

 :ببس ىلع جرخ اميف اوفلتخاو

 رلا لهأ عم مهرثكأ بهذو ( هيبس ىلع انباحصأ شضعب هرصقف

 .٠ ببس ىلع هرصق بجوت ةلالد موقت نأ الإ «هظفل مومع رابتعا

 ىلإ ي

 هاما و : 0
 :مولعم غيش هنم صخ دق مومع يف اوفلتخاو

 0م : 5

 .(١1١ا//4) يشكرزلا هلقن امب ةنراقم « رركم 600

 اهيفو )98/١ - 42131١ هقفلا لوصأ يف طيحملا :عوضوملا يف عجارو ؛ ةيعفاشلا نحن :يأ )١(
 .انه نم فلؤملا نع لوقتلا ضعب

 قارعلا لهأ هيقف ناكو دايز نب نسحلا باحصأ نم يخلبلا لاقيو يجلثلا عاجش نب دمحم ()

 جه 777 ةئس ىف ةأجف تام ةدابعو عرو عم نآرقلا ةءارقو ثيدحلاو هقفلا ىف مدقملاو هتقو ىف

 -ةبراضملا باتكو رداونلا باتكو ريبك وهو راثآلا حيحصت باتك هلو « رصعلا ةالص ىف ادجاس

 سيف
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 ظفللا راص لصفنم ليلدب ناك نإ صيصختلا كلذ نأ ,"”يخركلا نسحلا وبأو

 ؛ يقب ام يف اماع ناك ةفصب دييقت وأ ءانثتساب ناك نإو «هنم يقابلا يف المجم

 اميف همومع ىلع ظفللا ءارجإب انباحصأ عم يأرلا لْمَأ نم نوقابلا لاقو
 المجم ظفللا راص امهبم ناك نإف ءامهْبم صيصختلا نكي مل ىتم « هنم ىقب

00 

 [ةَلَك يبنلا لاعفأب لالدتسالا]

00 

 هيف

 :ِةَع ىبنلا لاعفأب لالدتسالا ىف اوفلتخاو

 :اولاقف «انسح ابيترت انباحصأ اهبترف

 هصاصتخا زاوجل اهعيمج يف 7يفريّصلا فّقوت ؛هوجو ىلع هلاعفأ نإ

 ةيفنحلا تاقبط يف ةيضملا رهاوجلا ؛ ةلزتعملا بهذم ىلإ ليم هلو ةهبشملا ىلع درلا باتكو
.)01١-50/0( 

 ءناَدُج خرك لهأ نم يخْركلا هيقفلا نسحلا وبأ ؛ هلو نب الد نب نيسحبلا نياشا دبع

 رشتناو «ةفينح يبأ باحصأ ةساير تهتنا هيلإو «ةفينح يبأ هقف اهب سردو ؛دادغب نكس
 ةالصلا ريثك «ةدابعلا ميظع ؛ هتياور ةرثكو هملع ةرازغ عم نسحلا وبأ ناكو «دالبلا يف هباحصأ

 يخركلا نسحلا وبأ يفوت ؛سانلا يديأ يف امع افوزع ةجاحلاو رقفلا ىلع اروبص «موصلاو

 ةنس نابعش نم نولخ رشعل قارعلا لهأل ةقفتملا نادج خرك  74٠ةنس هدلوم ناكو « جه

 تاقبط يف ةيضملا رهاوجلا «(74/15) دادغب خيرات «(7/47/1) مالسإلا خيرات ؛ جه

 . (1//7810) ةيفنحلا

 قافتالا ىلإ ةراشإ فلؤملا مالك يف نأكو ؛ مولعم ءيشب وأ مهبم ءيشب صخي نأ امإ مومعلا

 نوكي نأ زوجيو الإ درف نم ام ذإ" هدارفأ نم ءيش يف هب ٌجتحي ال مهبمب صخ ام نأ ىلع
 يف طيحملا رحبلا :رظناو ”الوهجم هريصي مولعملا نم لوهجملا جارخإ نأل «جرخُملا وه
 .بابلا اذه نم رشع يداحلا لصفلا يف يف هدكؤي ام وهو «(7017/ 4) هقفلا لوصأ

 ٠ هتمجرت تمدقت

 نوفر



 .ٍه تيس سل ٍ

 ءيشب هصيصخت ٌةلالد مُقت مل ام , مهُضْعَب انيلع اهلعف بوجوب لاقو ؛ "اهب

 . اهنم

 :لاق نم مهنمو 20

 دوقعو ةحكنألاو تاراجإلاو تاعايبلاك سانلا عم هتالماعم نم هلعف ام

 هصاصتخا ىلع ةلالدلا مقت مل ام ءانل هلثم ةحابإ ىلع ليلد هلك كلذف « ةلماعملا

 . عبرأ نم رثكأ حاكنب هصاصتخاك « هنم ءيشب

 . بابحتسالا ىلع وهف طّسوتلا هجو ىلع نّيعزانتملا نيب هلعف ام اهنمو ؛#

 ىلع وهف هيلإ هيف اومكاحت امف سانلا نيب هاياضق ىف هلعف ام اهنمو ©

 .هببس لثم يف بوجولا ىلع وهف ريزعت وأ دح نم هماقأ ام كلذكو « بوجولا

 كلذلو « بوجولا ىلع نوكيف بجاو لمجمل انايب هلعف ناك ام اهنمو ؛#)

 اذهو 2, "”(مككسانم ينع اوذخو» ؛7'"2(يلصا ينومتيأر امك اولص» :لاق

 لعفلاب لمجملا نايب عنم هابأ نمو ءازئاج نايبلا ريخأت ىأر نم لوق ىلع

 همكح نوكيف «هب دارملا مولعم رهاظل الاثتما هلعف نم ناك ام اهنمو ©

 .هاضتقا يذلا رهاظلا مكح

 «لوألا دهشتلل هسولج نأ كلذو «رخآ لعفب هل لعف نايب اهنمو ©

 )١( هقفلا لوصأ يف طيحملا رحبلا «"لئالدلا" هباتك يف هب حيرصتلا تيأر" :يشكرزلا لاق )74/5( .

 )١( 1ص هجيرخت مدقت 11١5.

 )( 1ص .هجيرخت مدقت 1١١5.

7/1 
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 «ةسلجلا ىلإ عجري ملو « ةثلاثلا ىلإ ماق املف « بابحتسالاو بوجولا لمتحا
 ؛ ةبجاو ريغ ةّئس لوألا دهشتلل ىلوألا ةسلجلا نأ كلذب ائملع ءاهاضق الو

 نأ ىلع ليلد «هنم هئوضو دعب رانلا هتسم ام لكأ نم ءوضولا هكرت كلذكو

 .ةنس ناك هنم ءوضولا

 لعف «هريغ نم الو هنم حصي ال هنأل ؛هلاعفأ يف ضراعتلا حصي الو

 ءادتقالا حصي نيلاح يف افلتخم هنم عقو اذإو «ةدحاو ةلاح ىف هكرتو ءىش

 .هب هصيصخت الو «هلعفب هلعف خسن حصي ال كلذلو ءامهيف هب

 [لعفلاو لوقلا ضراعت]

 :رظنيف اضراعت اذإ هلعفو هلوق امأو

 «هذدض لعف وأ هلعفي ملو «هبوجو تقو ىضمو امدقتم هلوق ناك نإف

 نإو «هب هرمأ دعب ةعبارلا يف رمخلا براش لتق هكرتك «هلوق خسن كلذب انملع

 .لعفلاب هصاصتخا ناكمإل ىلوأ هلوقب رخآلا ناك امهنم قباسلا ملعي مل

0 

 ض4



 9 لدجلا يف اهلامعتسا ةيفيكو ةّلدألا طورش هيلو 2

 هنم مسالا لصفلا

 هاوحفو باطخلا يناعم يف لوقعملاب لالدتسالا نايب يف
00 

 :©)ءاونأ لصفلا اذه ةلدأ

 نم مهفي يذلاك «مكحلا يف ةقفاوملا ىلع باطخلا موهفم :اهدحأ
 .امهمتشو امهلتق ميرحت نم « [؟7" :ءارسإلا] « أ آمل لقت م :ىلاعت هلوق

 يّئْضو دحأب قّلعملا مكحلاب ةفلاخملا ىلع باطخلا ليلد :يناثلاو ؛)
 وقل

 ىلع لدي ال «هيفصو دحأ [ب/+ه] ىلع مكح قيلعت نإ :يأرلا لْمَأ لاقو
 .")همكح فالخب رخآلا فصولا نأ

 ددعب روصحملا نإ :؟؟”يسيرملا رشبو ")7 يخلبلا عاجش نب دمحم لاقو

 (لاؤسلا باوج يف لاصفتسالا كرت «ةفلاخملا موهفم «ةقفاوملا موهفم :ةتس يف اهرصح )١(

 انه هاندجو نكلو .لوقلا نحل «نيعلاب يفنلا قلعت «نايعألاب ةحابإلاو ميرحتلا ظفل قلعت

 .هسفن فلؤملا نم مأ خسانلا نم للخلا له يردن الف «طقف ةسمخ اهذع

 ملع ىلإ لوصولا ةياهن ؛(184/1) لوصألا يف لوصفلا «(1717/0) طيحملا رحبلا رظنا (؟)

 .(061/9؟) لوصألا

 .هتمجرت تمدقت )1٠(

 يف نكسي ناك باطخلا نب ديز ىلوم يسيرملا نمحرلا دبع وبأ ةميرك يبأ نب ثايغ نب رشب (4)

 -«نيرازبلا رهنو جاجدلا رهن نيب وهو «يسيرملا برد ىمسيو «هب فوزعملا بردلا

 7ك
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 ّلحلا ىف نلتقي سمخ» :ِِك ىبنلا لوقك «هفالخب هادع ام نأ ىلع لدي

 مرحلا يف عابسلا نم نهريغ لتق ميرحت ىلع ةلالدلا يف «'"!«مرحلاو
 امهادع ام ميرحت يف «"7(نامدو ناتتيم انل تلحأ» :ّ# هلوقكو «مارحإلاو

 «اقلطم دلك يبنلا باوج نم لقعيام :باطخلا لوقعم نم ثلاثلا مسقلا

 ؛ لاؤسلا هوجو عيمج ىلع هباوج لامتشا يف ليصفت ريغ نم لئاس لاؤس نع

 هعم نملسأو «عبرأ نم رثكأ وأ هتحت نيتخأ نع ملسأ نمف :انلق اذهلو
 دحاو دقع يف نهجوزت ءاوس «ةدحاو نيتخألا نمو ءاعبرأ ددعلا نم راتخي نأ

 :لكك يبلا هل لاقف «ناتخأ هتحتو ملسأ يمليدلا ّنبا َّنأل «ةقرفم دوقع يفوأ
 اعبرأ كسمأ» :سمخ نع ءاقرز نب لفونل لاقو «'"70تئش امهّيأ رتخا»

 يضاقلا فسوي يبأ نع هقفلا ذخأ « ير باطخلا نب ديز يلاوم نم وهو ؛ يلزتعم يفنح هيقف -

 بهاذمو ةعينش لاوقأ هنع يكحو «نآرقلا قلخب لوقلا درجو «مالكلاب لغتشا هنأ الإ

 بسدت هيلإو «ًائجرم ناكو ؛اهلجأل مهرثكأ هرفكو « اهببسب هيف مهلوق ملعلا لهأ ءاسأ « ةركنتسم
 اولاقو .دادغبب «؟514 «ةرشع ينامث ةنس ةجحلا يذ يف يفوتو « ةئجرملا نم ةيسيرملا ةفئاطلا

 هل .نينذألاو سأرلا ريبك ءرعشلا رفاو «بايثلا خسو « رظنملا ميمد ءاريصق ناك :هفصو يف

 دادغب خيرات ؛ هبهذم ىلع درلا يف (يسيرملا رشب ىلع ضقنلا) باتك يمرادللو . فيناصت

 .(00/7) يلكرزلل مالعألا (؟78 - )1١//71/1 نايعألا تايفو (1/9*07)

 ام باب «جحلا يف (قوط/81794١) يراخبلا هاور :هيظ) ةقيدصلا ةشئاع ثيدح نم هيلع قفتم )١(

 مرحملل بدني ام باب «جحلا يف (يقابلا دبع/98١١) ملسمو ؛ باودلا نم مرحملا لتقي
 .مرحلاو لحلا يف باودلا نم هلتق هريغو

 « ةمعطألا يف (7014) هجام نباو «(01/778) دمحأ دنع ميِقَو رمع نب هللا دبع ثيدح نم وه (؟)

 ريبحلا صيخلتلا :رظناو اعوفرمو افوقوم هحيحصت يف فلتخاو ؛لاحطلاو دبكلا باب
 ش .(151/1)

 -دواد وبأو «ناتخأ هدنعو ملسي لجرلا باب :حاكنلا يف (راشب/74١١) يذمرتلا هجرخأ ()

 اال
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 ناليغ ملسأو «)(اهتقرافف نهمدقأ ىلإ تدّمع» :لاقف «(ةسماخلا قرافو

 « نهيف لاحلا قرتفا ولو « ''7(نهرئاس قرافو اعبرا كسمأ» :هل لاقف « رشع نع
 قّلطأ املف «كلذ نع مهْفّكْكَتسال دوقع يف وأ دقع يف نهجوزت دق ٌنوكي نأب

 . ””هلسملا لاوحأ عيمج يف مكحلا ءاوتسا ىلع لد « باوجلا

 نأ ةّرحلا نينج ةّرغ ىف لالدتسالا اذه لثم ىلع يأرلا لْمَأ انقفاو دقو

 « ىثناوأ اركذ ناك له هنع لأسي ملو « ؟'ةما وأ دبع ةرغ هيف بجوأ ٌةْيكَو يبنلا

 .ةدعلا ىف امهنيب ةيوستلا ىلع لد هيف ليصفتلا كرت املف

 ميرحتلا ظفل نم لقعُي ام :باطخلا لوقعم نم 2*/ثلاثلا مسقلاو ؛©

 اهيلإ فاضي يتلا «نايعألا ىلإ ال انلاعفأ ىلإ هعوجر يف «ةحابإلاو

00 

00 

 رف

(00) 

 ةجام نباو ؛ عبرأ نم رثكأ ءاسن هدنعو ملسأ نميف باب :قالطلا يف (بيعش|/ ؟7 8)

 :يذمرتلا لاقو ؛ناتخأ هدنعو ملسي لجرلا باب :حاكنلا يف (بيعش /401١)و ):١196(

 رثكأ هدنعو ملسي يبرحلا باب :حاكنلا يف ؛ (717/0) مألا يف يعفاشلا هجرخأ :لفون ثيدح

 ملسي نم باب ؛حاكنلا يف «(1454/1) ىربكلا نئسلا يف يقهيبلا هقيرط نمو « ةوسن عبرأ نم
 .ةوسن عبرأ نم رثكأ هدنعو

 ملسي لجرلا يف ءاج ام باب :حاكنلا يف (راشب/18١١) يذمرتلا هجرخأ :ناليغ ثيدح

 نم رثكأ هدنعو ملسي لجرلا باب :حاكنلا (بيعش/9017١*) نباو «ةوسن عبرأ نم رثكأ هدنعو

 .ةوسن عبرأ

 عم لاحلا ةياكح يف لاصفتسالا كرت :وهو يعفاشلل تبسن ةدعاق ىلإ ةراشإ ذاتسألا مالك يف

 لوصألا ةيارد يف لوصولا ةياهن :رظناو «لاقملا يف مومعلا ةلزنم لزني لامتحالا مايق

 .(؟1/4١) هقفلا لوصأ يف طيحملا رحبلا )١478/5(«

 ثاريم :باب «ضئارفلا يف (قوط/ 7174 )٠ يراخبلا :ةي ةريره يبأ ثيدح نم هيلع قفتم

 .نينجلا ةيد :باب ؛ةماسقلا يف «(يقابلا دبع/١8١) ملسمو ؛دلولا عم جوزلاو ةأرملا

 .ملعأ هللا ةرهاظلا ةدعلا بسح عبارلا مسقلا وه امنإو ءاذك

 ضل



 و د دعا دل تل امس

 .")ةحابإلاو ميرحتلا

 الو ؛هب لالدتسالا حضي ال لّمْجَم هلك كلذ نأ ةعدتبملا ضعب معزو
 .هلوصأو هقفلا ىف ءاوهألا لهأ فالخب رابتعا

 ىلإ « عفرلاو يفنلا يظفل عوجر نم لقعُي ام :هنم "”عبارلا مسقلاو ؛
 ؛ نيعلا توبث عم «امهعفر وأ مثولاو مكحلا يفن

 يفن هلامتحاو «نيعلا يفن هلامتحال ( لمجُم هنأ يأرلا لهأ معزو

 الو امهل لماش هنإ انباحصأ نم موق لاقو ءامهنيب عمجلا حصي الو «لامكلا

 .ةلالدب الإ ءهدحو لامكلا ىفن ىلع رصقُي

 :هلوقك نيعلا يفن يضتقي « عرشلا يف ىفنلا ظفل نأ ")اندنع حيحصلاو

 :الكع هلوق امأف «كلذ وحنو 2*)«روهطب الإ ةالص ال»و ؟”(يلوب الإ حاكن ال»

 فالخلاو ,"مكتاهمأ مكيلع تمرح“ :هلوقو «"ةتيملا مكيلع تمرح" :ىلاعت هلوق يف امك كلذو )١(
 سئافن ؛(19/6) هقفلا لوصأ يف طيحملا رحبلا :رظناو «لوصألا لهأ دنع لوقنم كلذ يف

 .(1119/0) لوصحملا حرش يف لوصألا

 .ةراشإلا تقبس امك « سماخلا مسقلا هلعلو ءاذك (؟)

 نيب فالخ ةلأسملا ىفو «(0///9) هقفلا لوصأ ىف طيحملا رحبلا ىف ىشكرزلا هنع هلقن ()

 ١ ْ مش مجزلا ىلاورظلا»« قيتارصألا

 الإ حاكن ال ءاج ام باب ؛ حاكنلا يف (راشب/١١١١) يذمرتلا :ىسوم يبأ ثيدح نم هاور ١:(

 بابلا يفو" :يذمرتلا لاقو ؛ يلولا يف باب « حاكنلا يف (بيعش/؟864١) دواد وبأو ؛ يلوب
 ."سنأو «نيصح نب نارمعو «ةريره يبأو ةشئاع نع

 يورملا امنإو «ةياورلا بتك يف دجوي الو ؛هقفلاو لوصألا بتك يف ةروهشملا ظافلألا نم وه (4)

 (يقابلا دبع/؟74) ملسم دنع ميو رمع نبا ثيدح نم ا(روهط ريغب ةالص لبقت ال» :ظفلب

 بوجو باب :ةراهطلا يف (راشب/١) يذمرتلاو «ةالصلل ةراهطلا بوجو باب ةراهطلا يف

 -؛ روهط ريغب ةالص هللا لبقي ال باب :ةراهطلا يف (راشب/777) ةجام نباو «ةالصلل ةراهطلا
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 499 لدجلا يف اهامعتسا ةيفيكو ةّلدألا كس

 حصي الو «بلقلا ٌركذ هب دارأ امئإف ,20(هيلع هّللا مسا ركذي نمل ءوضو الر

 ىلع ؛ ")(دجسملا يف الا دجسملا راجل ةالص الا : عن هلوقو « هنود ءوضولا

 ىمس دقو « هيف الإ ةالصلا حصي الو ( رهاط ناكم دجسملاب دارملاو هرهاظ

 :هلوقو ,9(اروهطو ادجسم ضرألا تلعج)» :هلوق ىف ادجسم رهاطلا ناكملا

 الو ءاهلك تانامألا ىفنب ناميإلا ىفن ىضتقي ؛24”(هل ةنامأ ال نمل ناميإ ال»

 نمل ناميا ال» :هلوقو «رخآ ءيش يف انئاخ ءيش يف انيمأ ناك نم هيف لخدي

 «رفاك وهف راصنألا عيمج ضغبأ نم نأل ؛هرهاظ ىلع *(راصنألا بحي ال

 .ربخلا اذه مومع يف لخاد ريغف مهنم ارفن وأ ادحاو ضغبي يذلا امأف

 مف

 عرف

(050 

 )00/١"7(. ريبحلا صيخلتلا ؛رظناو

 (بيعش/44) ةجام نباو «ءوضولا يف ةيمستلا باب ةراهطلا يف (بيعش/1١١٠) دواد وبأ :هاور
 صيخلتلا يف هرظنا ريثك مالك ثيدحلا يفو ؛ ءوضولا يف ةيمستلا يف ءاج ام باب ةراهطلا يف

 .(؟6/1) ريبحلا

 دجسملا راجل ثحلا باب «ةالصلا يف )47١/1( ينطقرادلا هجرخأ دنع رباج ثيدح نم يور

 ؛ (1//9) كردتسملا يف مكاحلا دنع ةريره يبأ ثيدح نمو ؛رذع نم الإ هيف ةالصلا ىلع

 ريبحلا صيخلتلا «تباث دانسإ هل سيل فيعض وهو سانلا نيب روهشم ثيدح» :ظفاحلا لاقو

2)0). 

 «دجاسملا يف ( 8"47) اهنم عضاوم يف يراخبلا هاور :ايلَو هللا دبع نب رباج ثيدح نم هيلع قفتم

 .دجاسملا يف (011) ملسمو ؛ًاروهطو ًادجسم ضرألا يل تلعج" :فَي يبنلا لوق باب

 )1١114(« ديمح نب دبَعو )١711١( دمحأ دنع ام اهنم ةفلتخم ظافلأب سنأ ثيدح نم يور

 َيِذِمْرَتلاو ؛ ةمئاسلا ةاكز يف باب ةاكزلا يف )١586( دواد يبأ دنع اضيأ هنع قرط نمو

 .ةقدصلا يف يدتعملا يف ءاج ام باب ةاكزلا يف (4)

 «هتدج نع بطيوح نب نمحرلا دبع نب حابر ثيدح نم وه دوجوملاو « ظفللا اذهب هدجن مل
 )١41/1(« دنسملا يف ةبيش يبأ نبا هجرخأ «"راصنألا بحي ال نم يب نمؤي ال" :ظفلب

 .(197) ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو «(17761) دمحأو

 لك



 - هه حم دل اص شل ا ٍ

 نمف "راقفلا وذ الإ فيس الو" «"تولع الإ ىتف ال" :سانلا لوق امأو

 .ةماعلا ظافلأ قيقحت انمزلب الو « ةماعلا لاثمأ

 هلاثم اًنيب دقو «لوقلا ّْنْحَل :باطخلا لوقعم نم ”سماخلا مسقلاو ؛)

 .©0اذه لبق

 .ٌرم ام بسح ىلع سداسلا مسقلا وه )١(

 .هيشاوح عم « سماخلا بابلا نم سداسلا لصفلا عجار عه
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 و 5 دع مس ا

 هنم رشاعلا لصفلا

 اهماكحأ ىلع يناعملا فورحب لالدتسالا ةيفيك يف

 نم امإ ةبكرم ةلمُج ىلع لخد ام الإ ءيش اهنم ديفي ال فورحلا نإ
 :هجوأ ةعبرأ ىلع مالكلا ىف هلوخدو ؛ ربخو أدتبم نم امإو « لعافو لعف [1/]

 ؛ "لبو له" وحن :ظفللا نود ىنعملا رييغتل امإ

 ؛ "ّنكلو نإ" :لثم ىنعملا نود ظفللا رييغتل وأ

 ؛"لعلو تيل" وحن :امهرييغتل وأ

 «ءادتبالا مال :لثم « ىنعم الو ظفل رييغت ريغ نم اديكأتو ةلص نوكي وأ

 ٠ "ليلق امع" :هلوق لثم يف امو

 :برضأ ةثالث ىلع فورحلا ةلمجو

 ؛ٌرجلا فورحك هيف لماع وهف لعفلا نود مسالا ىلع لخدي فرح

 ؛ مزجلا فورحك «هيف لماع وهف هدحو لعفلا ىلع لخدي فرحو

 ؛ فطعلا فورحك امهيف لمعي الف لعفلاو مسالا ىلع لخدي فرحو

 ضعبك اهنأل هب اهصاصتخا عم مسالا يف لمعت مل امنإف فيرعتلا مال امأف

 .هفورح

 نك



 : 8 تعم ل 2 اسشسس للا

 ام اهنمو ءدحاو فرح ىلع ينب ام اهنم :ماسقأ ةثالث يناعملا فورحو

 .كلذ نم رثكأ ىلع وه ام اهنمو « نيفرح ىلع وه

 :مهلادج يف ءاهقفلاو نوملكتملا هيلإ جاتحي ام اهماكحأ نم ركذنو

 :واولا فرح

 :هجوأ ةعبرأ ىلع يهو

 ىلع لعفلاو «مسالا ىلع مسالا اهب فطعيف فطعلا واو :اهدحأ ©

 يف هيلع فوطعملاو فوطعملا نيب كرشتو «ةلمجلا ىلع ةلمجلاو «لعفلا

 ءمسالا ىلع لعفلا الو لعفلا ىلع مسالا اهب فطعي الف «ىنعملاو بارعإلا

 "اديزو كتيأر" :كلوقك « بوصنملا رمضملا ىلع رهاظلا مسالا فطع زوجيو

 انأ تمق" :وحن «هيلع فطعي مث دكؤي عوفرملا رمضملاو «"اركبو هتيطعأ"و
 :وحن «ديكوتلا ماقم ماق ءيش هيلع فوطعملاو فوطعملا نيب لصف نإو « "ديزو

 رمضملا ىلع فطعلا زوجي الو «"ركب الو تمق ام"و ؛"ديزو اهيف تمق"

 هب تررم" تلقف فوطعملا تبصن نإف ؛"ديزو هب تررم'" لاقي الو «رورجملا

 ."اديز تزجو هب تررم" :َتلق كنأكف لعف رامضإب زاج «"اديزو

 «ءوضولا ةيآ يف ةهقفتملا هتنظ امك « بيترتلا ىلع ٌةلالد واولا يف سيلو

 .واولا ىوس ةلالدب ءوضولا يف بيترتلا بوجوو

 2"ةبشخلاو ءاملا ىوتسا" :كلوقك "عم" ىنعت واو :ةيناثلا واولاو

 .ٌءاملا ىوتسا :تلق كنأكف ءاهتعفر اذإف « ةبشخلا تبصن اذإ اهعم يأ

 « "زاب ةهذب ىلعو ديزب تررم" :كلوقك :لاحلا واو : ةثلاثلا واولاو ل

 اندر



 5 9 لدجلا يف اهلامعتسا ةيفيكو ةّلدألا طورش نايب يف باو 8

 أدتبم نم 0ك ل الإ واولا هذه دعب عقي الو لا هذهو هب تررم يأ

 .ريخخو

 هللاو" :كلوقك ؛ "ءابلا نم لدب هيف يهو :مسقلا واو :ةعبارلا واولاو ؛

 مسالابو «رهاظلا مسالاب مسقلا ىلع اهلوخدل «ءابلا هيف لصألاو  "نلعفال

 هنأل «واولا نم لدب ءاتلاو « "”رهاظ مسا ىلع الإ اهب مسقُي ال واولاو ءرمضُملا

 . 2"2بسحف "ٌنلعفأل هللات" :كلوق نم «دحاو مسا ىلع الإ «ءاتلاب مسقُي ال

 :ءافلا فرح

 ىلع ةلمجلاو «مسالا ىلع مسالاو «لعفلا ىلع لعفلا اهب فطعب

 امك « ىنعملاو بارعإلا ىف ؛ هيلع فوطعملاو فوطعملا نيب كرْشتو « ةلمُجلا

 ناكل و ديز ماق" :كلوقك «ابيقعتو ابيترت بجوت اهنأ ريغ ؛واولا يف هانركذ

 :كلوق «لعف يف ةالاوملا تضتقا امّبرو ؛ ديز مايق بيقَع ركب مايق نأ يضتقي
 «امهنيب ىتلا عاقبلا رطملا لومش ىضتقي هنإف « "ةرصبلاف دادغب نيب ام انرطم"

 عاقبلا ضعب يف ارطم ٍضتقا واولاف « "ةرصبلاو دادغب نيب ام انرطم" :تلق ولو

 دقو «ءاتلاو ءابلا نيب طلخلا نم ءيش انه خسانلل عقو دقو ءأطخ وهو ؛ءاتلا :لصألا يف 01(

 .وحنلا رداصم يف فورعملا ىلع هانححص

 يف بابللا "نالدب عمتجي ملف رهظملا نم لدب هنأل رمضملا ىلع لخدت ال الدب واولا نوكل" (1)

 ينادلا ىنجلا «(7555 :ص) فيرصتلا يف ريبكلا عتمملا « )0/0/١*( بارعإلاو ءانبلا للع

 ١65(. :ص) يناعملا فورح يف

 باب يف رثكأ هنأل «ةصاخ ىلاعت هللا مساب اهفعضل تصتخا «لدب نع الدب تناك امل" :هنأل ()

 لدب نم لدبلا صخت برعلا" نألو )710/0/1١(« بارعإلاو ءانبلا للع يف بابللا "مسقلا
 ١550(. :ص) فيرصتلا يف ريبكلا عتمملا "' هنيعب ءيشب

 .قايسلا بسح هانتبثأ ام حيحصلاو «"ركبو" :لصألا يف (:)
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 5 اهماكحأ ىلع يناعملا فورحب ها او ٍه

 هفطع ىلع مالكلاك ءافلاب ىفخلا ىلع رهاظلا فطع ىف مالكلاو ءامهنيب ىتلا

 . "'هانيب ام ىلع واولاب هيلع

 :ةدئازلا ءابلا فرح

 «فرصني امم ناك اذإ هّرجتف ؛هدحو مسالا ىلع ءابلا هذه لخدت امنإ

 :("”وجو ىلع هيف يهو

 .هكاسمإ ترشاب اذإ «"ديزب تكسمأ" :كلوقك قاصلإلا :اهدحأ ©

 ."ملقلاب تبتك" :كلوقك ةناعتسالا :يناثلاو

 [با0] .٠ "ديزب تررم" وحن ةفاضإلا :ثلاثلاو 4

 .مّسقلا :عبارلاو (©

 نإ ْنَم بتححلأ ٍلْهَأ نيو :َكيو هلوقك ؛ "ىلع" ىنعمب :سماخلاو ؛
 .هيلع :يأ [؛ :نارمع لآ] «ٍراَظمِقي ُهَمَمأَت

 5 8 و 5

 «(َروَبَو هي َعوَسَأأل :هلوقك بجعتلل لعافلا ىلع اهلوخد :سداسلاو ؛8)
 ٠ [50 :ميرم]

 ."اذك لعفت نأ كبسحب“ :كلوقك ءاديكأتو ًةلص نوكت نأ :عباسلاو ؛)

 ىلع لدتسا نمو « ميمعت ىلع الو ضيعبت ىلع ةلالد ةدئازلا ءابلا يف سيلو

 ؛ةيباوجو «ةفطاع :ةثالث ءافلا ماسقأ لوصأف الإو ةفطاعلا ءافلا ىلع الإ فلؤملا ملكت ام )١(

 5١(. :ص) يناعملا فورح يف ينادلا ىنجلا :يف اهرظنا ةدئازو

 (75 :ص) يناعملا فورح يف ينادلا ىنجلا :يف اهرظنا «رشع ةثالث اهل نويوحنلا ركذ (؟)
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 : 5 د سلا ل ٍ

 « [!/ :ةدئاملا] «ركس وكي أوحَسمأو# : :هلوقب هميمعت ىلعو « سأرلا حسم ضيعبت

 .أطخأ دقف

 :مأ فرح

 مأ ماق ديزأ" :كلوقك «ماهفتسالا فلأ دعب ىتأي « ")فطع فرح وه

 نوكي دقو «"تذعق مأ تْمق ىلع ٌءاوس" :كلوقك ةيوستلل يتأي دقو 2" ؟ركب

 8 َنيملدعْلا نر نم هيف بير ال بتكححلا ٌليِنَد# :ىلاعت هلوقك 2 "لب" ىنعمب

 .هارتفا نولوقي لب :يأ « [؟ :ةدجسلا] 4 ا

0 

 :وأ فرح

 يف ُكشلل ماهفتسالا فلأ دعب يتأيو « "”فطعلا فورح نم اضيأ وه

  كدنع امهدحأ هانعم «" ؟ورمع وأ كدنع ديزأ" :كلوقك « ليصفتلاو ةلمجلا

 ناكل ؛" ؟ورمع مأ كدنع ديزأ" :تلقف مأب هتلدبأ ولو ءال وأ معن :هباوجو

 راص "له" دعب "وأ" ءاج نإف «ورمع وأ ديز :هّباوجو «؟ كدنع امهُّيأ :هانعم

 .تلعف امهُنأ :هانعمو «؟تدعق وأ تمق له :كلوقك «"مأ" ىنعمب

 :كلوقك "ال" ىنعمب يتأيو «نيميلا ةرافك يف وأ لثم « ا نأبو
 يي

 ُكَلَسرأَو# :هلوقو «"اروفك الو" أ .[:: :دسإلا « اًيوْفَكَرَأ اًمئإَءْرْهْنِم 0 كر

 ليقو «نوديزي لب :هانعم ليق دقف « [147 :تافاصلا] «َنوُديِرَي ا
2-2 

 ةغل يف فيرعت فرح يه يتلا مأو «ةدئازو « ةعطقنمو «ةلصتم :اماسقأ نويوحنلا اهل ركذو )١(

 5١(. 4 :ص) يناعملا فورح يف ينادلا ىنجلا :يف اهرظنا « ريمح ةغل ليقو ءيط

 « كشلا :يهو (؟18 :ص) يناعملا فورح يف ينادلا ىنجلا يف «ناعم ةينامث ىلإ اهلصوأو 6

 ."الو" ىنعم واولا ىنعم «بارضإلا «ميسقتلا ؛ةحابإلا «ماهبإلا « رييختتلا

 انكم



 5 9 فصلت تلا سا الا ع

 .نوديزيو :هانعم

 :ام فرح

 ءدْحَجلاو ىلا يف لمعتْسا افرح ناك اذإف ؛افرحو ءامسا نوكي دق

 مل « ربخلاو أدتبملا ىلع لخد اذإو ؛ "امئاق ديز امو" 2"ديز ماق ام" :كلوقك

 اهب اوبصنو «"سيل"ب زاجحلا لهأ اههّبشو « ميمت ينب ةغل يف ءامهيف لمعي

 نإف ١"[« :فسري] ارش اذه امإ# :ىلاعت هلوقك ءارخؤم ايفنم ناك اذإ «ربخلا

 يك الإ ْمْتَأ ام» :لثم نيتغللا يف عفر « ينشتسا وأ مسالا ىلع ربخلا مدقت

 ؛ "ديز مئاق امو" 14[2 :سي] * اَنْلَتَم

 مئاقلاب ديز ام" :كلوقك «لامتحالا يفنل ام ربخ يف ءابلا لخديو

 اتعن مئاقلا لمتحا ("كفلح مئاقلا ديز ام" :تلق ولو « مايقلا يفتنيف 2 "”كفلخ

 ؛ لامتحالا لاز ءابلا تلخد اذإو «ديزل

 رككردُي اوووت اميإإ8و «ليلق اًمع :لثم ءاديكأتو لص "ام" وكت دقو

 ا وانو احاول :كلذكو « [7ب :ءاسنلا] *ٌتَوَمْلأ

 لخدتو «' 'ديز مئاق ام هللاو" رجا يهل اهسعل عمعلا انارج درك

 اهيليو ؛ روكذملا ادع ام يفنتو ءاهلمع نع اهُفكتو ءاهانعم ريغتف "ّنإ" ىلع

 مرح ام ْيَأ « ١[ :فارعألا] *| سوما قر ٌمَزَح امس :هلوقك ءمسالاو لعفلا

 ؛ هيف الإ تسيل يأ 2 ©")(مسقي مل اميف ةعفشلا امنإو» ءاهريغ

 ةناسملا نا ديب ياا اويل تمص ل رووطم ريو روك جالا ادا يا لفل اح دجن مل )١(

 -:لاق هيي رباج ثيدح نم ناخيشلا هيلع قفتا ام وه حيحصلا ظفللا نكلو ؛"امنإب رصحلا"

 4ا/



 99 لدجلا يف اهلامعتسا ةيفيكو ةّلدألا طورش نايب يف بابو 2

 «(َةكيَلَمَل مكمل اب اًمّوَلل :هلوقك ءاضيرحت ريصتف "ول" ىلع "ام" لخدتو

 ."مهب انيتأت الم" يأ ( [9 :رجحلا]

 *تيوَلعلا بر اًموإ» :نوعرف لوقك «ماهفتسالا يفف امسا ©)هنوك امأو

 َكيمُم الق تمحي نم ساَّنلِل هللا حتي اًمإ» :لثم «ءازجلا يف كلذكو « [77 :ءارعشلا]

 [1074 :ةرقبلا] # ِراَّكلَأ َلَع َرُمَرَيِصَأ آما : لثم « بجعتلا يف كلذكو « [؛ :رطاف] 045

 يف "ام" َيِلَو اذإو ,بجعتلاو «ءازجلاو «ماهفتسالا يف ًةلص نوكت الو

 يف نوكتو «"عنضَأ ٌتعنص ام" :لثم «البقتسم هانعم راص « ضام ٌلعف ءازجلا

 "اذإ"و «"يذلا" ةلصك ةلص نم ربخلا يف هل ليا "يذلا" نموا ريختلا

 ل ا اا ا

 ام كيلإ ّْنسْحَأ انأ" :لثم افرظ نوكيو «كعنص يأ «"تعنص ام ينبجُعُي"
 ؛ كناسحإ ّةدم ْيأ «' 0

 ءالقعلا تافص نعو لقعي ال ام نع ةرابع ناك ءامسا "ام" ناك اذإو

 «ديز لاقي الو «هوحن وأ « سرف وأ «بوث :هباوجف 2" ؟ كدنع ام" :ليق اذإف
 [|/م5,] ؟ديز ام :ليق اذإو «لجر الو

 وأ «حلاص :ليق «" ؟كلاح ام" :ليق اذإو ءدوسألا وأ ليوطلا ليق

 © ركل َباَطاَم أوُحكنَأَت# :هلوقك عّسوت وهف « لقعي نم نع هربخأ اذإو ؛هوحن
 .مكل باط نم يأ ؛[* :ءاسنلا]

 (؟101) اهنم عضاوم يف يراخببلا هاور ا(مَسْقُي مل ام لك يف ِةَعْفُسلاب يي هللا لوسر ىَضَقا 7

 .ةعفشلا باب «ةاقاسملا يف )١1١8( ملسمو ؛ مسقي مل اميف ةعفشلا باب «ةعفشلا يف

 ."ام" فرح يمسق نم يناثلا مسقلا نايب ىلإ ةدوع )١(

84 



 و 5 مش ل ا ل

 :ا9ل فرح

 هب تيفن اذإو «لابقتسالا هب ديرأ اذإ ءعراضملا يفني «'")”فطع فرح وه

 :هلوقو 2" كَّدْنع ّلِجر ال" ريم ةيرملجلا يلنروب) عينلا ىلع هدر (ةرك نسا

 هللا لاق «ءادتبالا عضوم ىف هنأل « ٌمفرلا هيف زوجيو «[؟ :ةرقبلا] ويف َبراَلل

 تْلَصف نإف «2"حتفلاو عفرلاب ئرق «[16؟ :ةرتبل] «ةَلُخاَلَو هيف ٌمْيَباَلل :ىلاعت
 ؛ [ 4ا/ :تافاصلا] * ٌلَوَع اهو ال :ىلاعت هلوقك «ٌتغعفر «ةركنلا نيبو احا نيب

 ٌبصنلا ىنمتلا ىف ُهّْجولاو « اماهفتساو ايّنمت راص « فلألا هيلع لخد نإو

 :وحن مسقلا باوج يف ال لخديو «" هُبَرْسَأ ءام الأ" :كلوقك « نيوت ريغب

 ُلْهَأ َرلَتَي الل :هلوقك «ًةلص اضيأ نوكيو «موقأ ال يأ 2"ٌثمق ال هللاو"

 . مّلعيل يأ «[1 :ديدحلا] 4 بتكحلأ

 :الولوول فرح

 لعفلا عانتما :هانعم "الول"و ا عانتمال لعفلا عانتما : :"ول" ىنعم

 .اله : ا

 :لب فرح

 .مالكلا هب ميقتسيلو « فطعلا

 رظناو .ةدئازلا الو «ةيهانلا الو «ةيفانلا ال :ةثالث هماسقأ لوصأو «لماع ريغو ًالماع نوكيو )١(

 .(؟0٠91 :ص) يناعملا فورح يف ينادلا ىنجلا يف اهليصفت

 :رظناو ورمع يبأو ريثك نبال نيونتلاو بصنلاو «عفانو رماع نباو نويفوكلا هب أرق عفرلا (؟)

 .(154 :ص) يهتنملا ئرقملا راكذتو يدتبملا ئراقلا جارس
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 ب ل لل ا 99 لديلا يف اهامعتسا ةيفيكو ةّلدألا طورش نايب يف باب
 :ْنم فرح

 وحن «مالكلا نم لامتحالا عفرلو « سنجلا نم سدجلا نايبل يتأي دق

 وأ سدجلا نم دحاولا ىلع لخد اذإ « ضيعبتلا لع لديو «"ديدح ْنم ٌجتاخ"

 ىلع لخد اذإو «"رمتلا نم تلكأو « فيغرلا نم تلكأ" :وحن « سنجلا ىلع

 يفنلا لمتحا ؛”لجر ينءاج ام" :تلق اذإو «ةياغلا ءادتبال ناك نكامألا

 لاز ؛"لجر ْنِم ينءاج ام" :تلق اذإف ؛هدحو لجر كتأي مل هنأ لمتحاو

 رك[ َلَرَتُي نأ :هلوقك ًهلص نوكي دقو « سنجلا هب ىفتناو ْنِمب لامتحالا

 مُهَمَعظَأ# :لثم :نع ىنعمب نوكي دقو « ٠١4[ :ةرتبلا] م ُكَحْيَر نو ٍرْيَح نم

 ُةَيَرَصَتَول :هلوقك 2" ىلع" ىنعمبو «[4 :شيرت] © نوح ْنَم مُهَتَماَءَو عوج نم
 :ىلاعت هلوقك «ءابلا ىنعمبو « [7 :ءايبنألا] ؟«نيِنياَتب أوَدُك تريلا مّوَمْل 9

 .هرمأب يأ 1١ :دعرا] هَل ِرَمأ نم رُيوظَمَكل

 :ىلإ فرح

 «لخدت ال دقو ءاهمكح يف ةياغلا لخدت دقو «ةياغلا ءاهتنا ىلع لدي

 :هلوقك ؛ظفللا مكح يف تلخد مكحلا ضعب طاقسإل ةياغلا تركذ نإف

 يف قفارملا قوف ام لخدل ةياغلا الول «[« :ةدشملا] 4ِقِفاَرَمْلَا َلِإ َمُكيِدْبََول
 َّلِحُأإل :هلوقك :ءابلا ىنعمب نوكي دقو «هيف ةياغلا تلخد كلذلف « لسغلا مكح

 لص لس لع ليس

 . نهب يأ ء[ددمح :ةرتبلا] 4رُخحياَض لإ تلا اضل هليل رك

 :يف فرح

 ("رّمص يف لاتقلا"و «"رادلا يف ديز" :وحن «فرظلاو ءاعولا ىنعمب

 نك



 ٍه 9 تساف تدل

 نود بوثلا لوانتي هرارقإ نأ ؛”ليدنم يف ٌبوث يدنع وأ ىلع ٍدِيَرل" :لاق

 يف دبع ٌرقأ ول هنأ ناقيرفلا عمتجاو ءامهب ٌرارقإ هنأ ٌيِقاَرِعلا معزو « ليدنملا

 ؛ فرظلاب ارارقإ نوكي ال هنأ «ةباد ىلع جرس وأ لبطصا يف سرف وأ راد

 ٠١[« :دط] (ٍلَخَشلأ ٍعوُذُج ف كسْإَضالَو# :هلوقك « ىلع : ىنعمب نوكي دقو

 «[ :ءاسلا] ايف رْهَوررأَو :هلوقك 2"ْنِم" :ىنعمب اضيأ نوكيو ؛اهيلع ْيأ

 :مث فرح

 يخارت بجويو « ىنعملاو بارعإلا يف هيلع فوطعملاو فوطعملا نيب كرشُيو

 هيلع ٌلومحمف «رخآ ءيش ىنعمب وأ واولا ىنعمب ءاج نإف « لوألا نع يناثلا

 .ةلالدب

 كلذف هل عضو ام ىلع فورحلا دحأب هلدج يف هب لدتسا ام لك كلذكو

 ىلع هلمحي اهب ةلالد ىلإ رقتفا ةغللا يف هعوضوم ريغ ىلع هلمح نمو «ديدس

 .هليوأت
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 : .َه مع مستمد ل

 راع يراجلا لصفلا

 امهامعتسا ةيفيكو ءامهعاونأو مكحملاو لمجملا طرش يف

 [لمجملا]

 :ماسقأ ىلع « هسفنب هانعم فرعي ال يذلا لمجملا نإ

 :لئاقلا لوقك «هيف موكحملاو مكحلا يف هلامجإ ٌنوكي نأ :اهدحأ

 ملعُي ال لمجم قحلا وه يذلا ّمكحلا نأل ؛"قح يلاومأ ضعب يف نالفل"

 .هسنج فرعي ال لمجم هيف موكحملا وه يذلا لاملاو «هرادقم الو هسّنج

 :[ب/] هلوقك « هيف موكحملا نود مكحلا يف لامجإ : يناثلا مسقلاو 4

 أوطتُي وَ :هلوق كلذكو «2[4١؟ :ماعنألا] « هوِداصَح موي 1 ًأوناوو#

 ٠ [19 :ةبوتلا] * تيوُرْعلَص مُهَو لي نع ٌةيْرِجْل

 لجرلا لوقك « مكحلا نود هيف موكحملا يف لامجإ :ثلاثلا مسقلاو ؛

 ."ىكيلامم دحأ تقتعأ وأ « ىئاسن ىدحإ تقلط"

 هيف موكحملاو «نيلمجم هل موكحملاو مكحلا َنوكي نأ :عبارلاو ©

 « [+ :ءارسإلا] ائْطْلُس فيلو اًنَلَعَج َدَقَق اًموُللْطَم َلَيَق نمو" : ىلاعت هلوقك « امولعم
 « ناطلسلا مكحلاو , يلولا هل موكحملاو «لتاقلا وهو  مولعم هيف موكحملاف

 .نالمُجُم امهو
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 امهامعتسا ةيفيكو ءامهعاونأو مكحملاو لمجملا طرش 1١- هرج
 2 ع

 كلَوظ :هلوقك ؛«مكحلا ةلع ةهج نم لامجإلا اوكي نأ :سماخلاو ©
 [٠ :ءارسإلا] 4ّنحْلاِب لإ هَ 7 مرح ىلَأ َسْفَتلأ أودعت ا ألمَمَت

 عامجإ عم ( نيرمأل هحالص ةهج نم هلامجإ نوكي نأ :سداسلاو «#)

 ضيحلل مسالا حالص عم ةدعلا يف ءرقلا ةيآك ءامهدحأ دارملا نأ ىلع ةمألا

 .امهيلع هانلمحل امهّدحأ هب دارملا نأ ىلع ةمألا عامجإ الولو «رهطلاو

 كلُ :هلوقك «هب مهبم ءانثتسا لاصتال هلامجإ 0 نأ :عباسلاو ؛)

 .[؟ :ةدئاملا] (َرَكصَكع لب اَماَّلِإ ريثتتلا ُةَعِيِهي ل

 :ىلاعت هلوقك «لمجم فصوب هدبيقتل هلامجإ َنوكي نأ :نماثلاو 4

 :ءاسنلا ]| 000 هوي تعا وَمَأ ٍاوْعَسَبَت نأ يلد آر امل ليو

 .ريسفت ىلإ جاتحي «( المجم ناصحإلإلا هيف طورشملا حاكنلا راصف «([؟؛

 ةعيرشلا تّمضو « ىنعملا لوقعم ةغللا يف ظفللا ٌنوكي نأ :عساتلاو ؛)

 رثكأ دنع لمجم كلذو «جحلاو ةالصلاك اهنود ئزجي ال اطورشو افاصوأ هيلإ

 0 ا مومع يف هب لالدتسالا زاجأ نم مهنمو « ائباحصأ

 نأ انباحصأ ضعب معزو « ةفصلاب هل دييقتلاك طورشلا نم هيلإ ةعيرشلا تمض

 ةلمجم اهنأ حيحصلاو ءابرلا ميرحتب هنارتقال لمجم «"عيبلا هللا لحأ" :هلوق

 ؛ "'ليلحتلا مومع يف لخاد وهف «هيف ابر ال عيب امأف ءابرلا اهيف يتلا عويبلا يف

 مومعلا نأ معزف ءامسق اهيلع لمُجُملا يف يأرلا لْهأ ضعب داز دقو

 «ينيوجلا مامإلا لاق هبو «(117/0) هقفلا لوصأ يف طيحملا رحبلا يف يشكرزلا هنع هلقن )١(
 .طيحملا رحبلا نم هعضوم يف رظني « نييلوصألا نيب فالخ ةلأسملا يفو

 نكن



 9 لديلا يف اهامعتسا ةيفيكو ةّلدألا طورش نايب يف بابو ِ

 (”يخركلا رايتخنا وهو ؛0"2يقابلا يف المجم راص مولعم ءيش هنم ضخ اذإ

 ال مولعملا ءانثتسالاب صيصختلا نأ ىلع انوقفاو دقو ؛"”نابأ نب ىسيعو

 .ءانثتسالا دعب هنم ىقابلا يف همومع ىلع ظفللا ءارجإ نم عنمي

 . لمجملا ماسقأ نايب اذهف

 [هباشتملاو مكحملا]

 ؛ هباشتملاب ملعلا يفو ءامهانعم يف اوفلتخا دقف هباشتملاو مكحملا امأف

 :نأ !ديبع نب ورمعو '؟'ءاطع نب لصاوك ةّبردَقلا نم موق معزف
 هللا ىفخأ ام تاهباشتملاو « قاسفلا ديعو نم هب قو هللا ربخأ ام تامّكْحُملا

 ملع ىلاعت هللا نأل ءامهوحنو ةبذكلاو ةرظّتلاك «همرح دقو «هباقع دابعلا نع

 «مكحملا يف مهُريغ هيعدي ام هباشتملا يف نوعَّدي ؛ جراوخ هدابع يف نوكي هنأ

 بذك نم لك ريفكت يف هنم هباشت ام نوعبتي « جراوخلا مه غيز مهبولق يف نيذلاو

 « [ا/ :نارمع لآ] « هيأ الإ :ةليوأت رعي امو :لاق مث « تناك ةيصعم َةيأ ىصع وأ

 ؛ هللا الإ ال مأ نوكي له رئاغصلا ىلع باقعلا ملعي ال يأ

 ؛ نآرقلا يف اهب هللا جتحا يتلا جَجُحلا يه تامكحملا نأ '"”َصَألا معزو

 نم هوفرع امم نيكرشملا ىلع هجاجتحاو «مهبتك يف امم باتكلا لهأ ىلع

 )١( هقفلا لوصأ ىف طيحملا رحبلا رظناو )51/4”(.

 ) )1١.هتمجرت تمدقت ْ

 .هتمجرت تمدقت (9)

 .هتمجرت تمدقت (4)

 .هتمجرت تمدقت (0)
 .هتمجرت تمدقت ()
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 ه 9 ا ا اك

 مهل هكاوفلا جارخإو مهتومو «بالصألا يف مهلقنو ءاملا نم مهقلخ

 توملا دعب ثعبلا يفو هِي دمحم ةوبن يف مهيلع هب ٌجتحا ام هباشتملاو

 ؛ ةنتفلا هيف اوعبتاف هوركنأ ام رئاسو

 اهل ليوأت ال يتلا تايآلا يه تامكحملا نأ مهنم :©)يفاكسإلا معزو

 لاقو ؛ليوأتلا نم اهوجو وأ نيهجو لمتحا ام هباشتملاو ءاهرهاظ ريغ

 .خوسنملا وه هباشتملاو « خسانلا وه مكحملا :مهنم :نورخآ

 هنم دارملا ةفرعم نكمأ ام تايآلا نم مكحملا نأ :اندنع حبحصلاو

 ؛ هللا الإ هليوأت ملعي ال ام هباشتملاو «هنع فشكت ةلالدب وأ هرهاظب

 سيلو ماكحألا يف يتلا [1/0] تايآلا نوكي نأ بجوف لصاو لوق امأف

 هيف سيل ام كلذكو «ةهباشتم الو ةمكحم ال «رادلاو بابلا نيب ؛«ديعو اهيف

 الو امكحم نوكي ال نأ همزلي ٌّمَصألا لوق ىلع ؛ يهنو رمأ هيف امنإو ؛ جاجتتحا

 سيل اميف همزل « خوسنملاو خسانلا ىلع هباشتملاو مكحملا لؤأت نمو « اهباشتم

 ماكحأ نايب هيف ناك نإو «اهباشتم الو امكحم نوكي ال نأ «خوسنم الو خسانب

 رق

 ل

 4 10 0 :هلوق نم "هلل" 0000 ؛ كيو هللا الإ هليوأت

 ٠ [0 :نارمع لآ]

 .هتمجرت تمدقت )١(

 ل



 ' سه اس يس ٍ

 نم َنوكي نأ نم دب ال هنأ ىلإ ةلزتعملا عم يرَعْشألا نسحلا وبأ بهذو

 ( ملعلا ىلع ءالؤه فقوو «هباشتملا ليوأت ملعي نم ملعلا يف نيخسارلا ةلمج
 همهم ار رميوهرظوم كت وم ةل اس ساسسال ا .ر

 ٠ [1/ ةيآ :نارمع لآ] للا ىف َنوُحِسدلأَو هللا الإ :هليوأت رَلَعَي اَموو# :هلوق نم

 و

 نب ّيبأو دوعسم نباو سابع نبا لوق هنأل ءاندنع ٌمصأ لوألا لوقلاو

 نإو «هليوأت ءاغتباو ةئتفلا ءاغتبا» :دوعسم نبا فحصم ىف نأ كلذو « بعك

 0 ٍِ_ فططع ولف «(«هب انماء نولوقي ملعلا يف نوخسارلاو «هللا دنع الإ هليوأت
 « هللا الإ هليوأت ملعي امو» :ّىِبأ فحصم ىفو « مهضفخل هللا ىلع نوخسارلا

 نع رمعم نع قازرلا دبع هاور كلذكو .(هب انمآ ملعلا يف نوخسارلا لوقيو

 نب دمحأو ىعمصألاو ديبع ىبأ رايتخا لوقلا اذهو ( سابع نبا نع سواط

 .لوقن هبو «يوحنلا ىيحي

 ال يذلا هباشتملا ةلمج ىف روسلا لئاوأ يف ةعطقملا فورحلا لخديو

 نم ىلوأ اهضعب سيل ةضراعتم اهل نيلوأتملا لاوقأو هللا الإ هليوأت ملعي
00 ٠. 

 صعب 3

0 2 

 .اهدعب امو (188/17) طيحملا رحبلا يف هايإ ادمتعم يشكرزلا مامإلا هنع هلقن )١(
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 اهطورشو يفنلاو يهنلاو رمألا ظافلأب لالدتسالا ةيفيك ١

 رئثع يفادلا لصفلا
 اهطورشو ىفنلاو يهنلاو رمألا ظافلأب لالدتسالا ةيفيك يف

00 
 [رمألا ظفل ىضتقم يف]

 بوجولا ىلع هلامعتسا ىلإ ءاهقفلا ةماع بهذف رمألا ةغبص يف اوفلتخا

 .ةلالدب الإ هريغ ىلإ هنع اوفرصي ملو « هرهاظب

 نوكي دقو «هب رومأملا نسَح ىضتقي امنإ رمألا نأ ةلزتعملا تمعزو

 .ةلالدب الإ بجي الف « كش هبوجو ىفو نيقي ابدن هنوكف ءابذنو ابجاو نّسحلا

 اهنم دحاو ىلع لدي ال هوجو ىف ٌةكرتشم رمألا ةغيص ْنِإ ةيفقاولا تلاقو

 ("7يرعشألا بهذم اذهو «ةلالدب هوجولا ضعب ىلع لمحي امنإو «اهرهاظب

 . ””يدلاخلاو (1يرضللا بيبش نب دمحمو

 .(7177  ؟/١/) هقفلا لوصأ يف طيحملا رحبلا يف يرعشألا نع لقنلا ليصفت رظنا 0(

 اوعمج نيذلا يأ "ةيبيبشلا" بسنت هيلإو «ماظنلا باحصأ نم وه ئجرملا بيبش نب دمحم (؟١)
 ظعاوملا «(1817/17) «(8//01) يناعمسلل باسنألا :رظناو ءاجرإلاو ردقلاب لوقلا نم

 /1١7/8(. 5) راثآلاو ططخلا ركذب رابتعالاو

 نسحلا نب دمحم نب هللا دبع دمحم ابأ )١178/١( لحنلاو للملا يف يناتسرهشلا هامس (')

 راشأ تارظانم هعم هلو «يرعشألا نسحلا يبأ يرصاعم نمو « ئجرم يلزتعم وهو « يدلاخلا

 هيلع هلو 8٠١(« :ص) يرعشألا ىلإ بسن اميف يرتفملا بذك نييبت يف ركاسع نبا اهيلإ
 -(يدلاخلل بذهملا باتك ضقن) (ةدارإلا يف يدلاخلا باتكل عماقلا) :اهنم ضوقن
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 5 ا طسس سل ا ٍ

 .هقالطإ دنع رمألا ظفل ىضتقم ىف مالك هلك اذهو

 [لئالدلا يف هلامعتسا هوجو]

 :ةريثكف لئالدلا يف هلامعتسا هوجو امأف

 مه َمْثَمِلَ ْنِإ ْمُهَوِاَحََفأل :ىلاعت هلوقك بيغرتلاو بدنلا :اهنم ؛©)

 . [م+ :ريلا] اي
 هلوقك «دابعلل طوخألاو قثوألا وه ام ىلإ داشرإلا ىنعم :اهنمو 4#:

 نم ٍنِِهَط ْأوُدهْفَْسْأَوط 0١[« :ةرتبا] كسبت اَدإ أََدِهْشَأَوط :ىلاعت
 يف نهّرلاو داهشإلا ىرَي ال نم لؤق ىلع اذهو «[14: :ةرتبلا] 4ٌرُكِاَجْر

 «ًاوُداطَضَق رآح اًدإَوأل :هناحبس هلوقك « ةحابإلاو رييختلا ىنعم :اهنمو (8)

 لف نم أوْعَتْأَو ٍضَرَأْلا ف ورشا ُةَلَّصلأ ٍتّيِضف اإل :هلوقو «[: :ةدئاملا]
 . ٠١[ :ةعمجلا] يأ

 ."انمحراو انل رفغا بر" :انلوقك ةبتّرلا يف

 :©0سيقلا ئرما لوقك ينمتلا ىنعمب رمألا ةغيص ّنوكي نأ :اهنمو ؛ه)

 نبا هيلإ راشأ امم اهريغو ؛(راصبألاب ىلاعت هللا ةيؤر هيف ىفن يذلا يدلاخلا باتك ضقن) -
 .(171 :ص) يرتفملا بذك نييبت يف ركاسع

 تاقلعملا حرش :رظناو ؛ ..لزنمو بيبح ىركذ نم كن افق :اهعلطم يتلا ةروهشملا هتقلعم نم )١(

 . 07 :ص) ينزوزلل عبسلا
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 0 رشو يففنلاو يهتلاو رمألا ظافلأب دمام ٍ

 لكفأب كم حابضالا امو حتمي. ٠ ىلجتا الآ ليوطلا ليللا اها ألا

 رض نإ َتَوَمْلَأ امته :هلوقك عبرقتلاو زيجعتلا ةنابإ :اهنمو

 ٠ [177 :ةرقبلا] # ءدلَثَم نم ةروسل 6 :هلوق كلذكو « [1 :ةعمجلا] © َنيقدَص

 4 َرسَتْس شب اَم أواَمَعاوم :هلوقك «ديعولاو ديدهتلا ىنعمب ٌنوكي نأ :اهنمو ؛#)

 لق :هلوق كلذكو 1١١[« :دوه] تولع ان يَياَكَم لع اوُلَمْعأأل ١.[« :تلصن]

 . [« :ريزلا] «ِراَّتلَأ ٍبَحََأ نم َقَتِإ اليل كرك ْمَتَت

 ٌةَراَجح اونو :هلوقك « زجعلاب ريرقتلا ىنعم يف [ب/م»] ٌنوكي نأ :اهنمو ؛©)

 . [: :تالسرملا] «ٍنوُدِككف دك ناك نأ :هلوقو 0١[« :ءارسإلا] 4 اًديِدَحَرَأ
 :هموقل ا حلاص لوقك «ريذحتلاو راذنإلا ىنعمب ّنوكي نأ :اهنمو ؛

 [14 :دره] ] «ِر ا نلت مكراَد ىف اوعّتمت أعم َ

 1 5 :ناخدلا] 4 52000 :هلوقك ؛ ةناهإلا :اهنمو 0#

 آ5إ دوْرَمَأ آَمَتإإ» :ىلاعت هلوقك فيلكتلا نود نيوكتلا ىنعم :اهنمو اه
 .[م١ :سي] * ٌنوُكحَيِم كمل لوفي نأ اًمْيَش دان

 ْنم لكأي نأ هباحصأ ضعب لَك يبنلا رمأك «بدألا ميلعت :اهنمو

 :هيدن نيمن

 :نوعرفل اونمآ نيذلا لوقك «مالستسالاو ميلستلا ىنعم :اهنمو «#

 . [7ا :هط] #« ايدل 0 وده ىِضََت مَن ضاق تأ ف ضف

 ءاندنع رمأ وهف «لفنلا وأ بدنلا وأ بوجولا ىنعم نم درو ام لك

 لل



 ة فه حسم يتلا 7

 ةعاط لْفَتلا نأ نيرخأتملا ضعب معزو ءٌرمأ اضيأ اندنع نيوكتلا ٌرمأ كلذكو

 .ابجوم الإ رمألا نوكي الو ءاهب رمؤن مل انكل

 هنأ ةّيردّقلا نم هعابتأو يبغكلا معز دقف ةحابإلا ىنعم يف دراولا امأف

 هيف رّيخم هنأ ةلزتعملا رثكأو ءانباَحضَأ لاقو «2)هب رومأم حابملا نأو ءرْمأ

 .هب رومأمب سيلو

 [نيفلكملا نم قلطملارمألا يف لخدي نم يف]

 :نيفلكملا نم قلطملا رمألا تحت لخدي نميف اوفلتخاو

 ؛رفاكو نمؤم نم هيف عيمجلا لوخدب انباحصأ لاقف

 امنإو «ةيعرشلا تادابعلاب ةرّمكلا بطاخ ام هللا نأ ةّبردَقلا تمعزو

 ؛ عئارشلاب ناميإلا دعب اوبطوخ اونمآ اذإف «ناميإلا مهيلع بجو

 نمل هلك باطخلا نأ :فراعملا ىلإ رارطضالا مهنم يعدي نم لاقو

 ةمامث لوق اذهو ءابطاخم نكي مل هفرعي مل نمو ؛هب نمآو ىلاعت هللا فرع

 يف «ةرفكلا رئاسو مانصألا ةدبعو «ةيرهدلا َةّناع ءالؤه َرْدَعو ظحاجلاو

 .اباقع كلذ يف مهيلع اوري ملو ىلاعت هللاب مهلهج

 ه©) قرم-

 يف ماكحإلا يف يدمآلا اهيف فقوتو «نييلوصألا ضعب اهدقتنا ؛هنع ةروهشم ةلأسم يهو 000(

 اهسردو ؛(4/١57١) لوصحملا حرش يف لوصألا سئافن رظناو «(170/1) ماكحألا لوصأ

 اهيف صلخو «فيلكتلا باطخ مسق يف (اهدعب امو )١11/1 تاقفاوملا يف يبطاشلا مامإلا

 .دصاقملاو لوصألا نم ةليلج لئاسم ىلإ

 د٠٠



 8 ا ييفنلاو يعنلاو رمألا ظافلأب لالدتسالا ةيفيك - و ِ

 [روكذلا ظفلب باطخلا يف]

 :روكذلا ظفلب باطخلا ىف اوفلتخا

 لحأ ىلع هب ص الو 2( ثانإلاو روكذلا معي هنأ :ئأرلا لْمَأ معزف

 ؛ ةلالدب الإ نيسنجلا

 لخدي الو ءصوصخلا ىلع روكذلا يف لمعتسم هنأ :انباحصأ لاقو

 معيف « ىثنألاو ركذلا هدحاو يف يوتسي نأ الإ «ةلالدب الإ همكح يف ثانإلا

 وهو ىثنألاو ركذلا هيف يوتسي هنم دحاولا نأل « سانلاك نيسدجلا ٍلئنيح هعُمج

 .ناسنإلا

 [هب بجاولارادقم يف]

 :هب بجاولا رادقم يف رمألا رهاظ نم بوجولاب نولئاقلا فلتخاو

 هب رومأملا ّلعف يضتقي هنأ ىلإ انباحصأ رثكأ عم يأرلا باحصأ بهذف

 ؛ ةدحاو ةرم

 ؛ ناكمإلا بسح ىلع لعفلا ىلع ةموادملا هئاضتقاب انباحصأ نم موق لاقو

 ادّيقم درو ىتم هنأ معز ءاقلطم درو اذإ هيلع ةموادملاب هيف لاق نم لكو

 يضتقي هقلطم نأب لاق نمو ؛ طرشلا وأ تقولا رّركتب رركت طرش وأ تقوب

 نم مهنمف «تقو وأ طرشب اديقم هنم ناك اميف اوفلتخا «ةدحاو ةرم لعفلا

 .هطرشو هتقو رركتب ارركم هلعج نم مهنمو «ةدحاو ةرم ىلع هلمح

 ه.© © قره

١ 



 مست طعس دو تال لل ل ٍ

 [هظفلرركت اذإرمألا يف]

 :هظفل رركت اذإ رمألا ىف اوفلتخاو

 اهيضتقب هنأ هريركت ىف لاق ةموادملا ىضتقي هنأ دحاولا رمألا ىف لاق نمف

 ؛ اضيأ

 لْهَأ معزف «هظفل راركت يف اوفلتخا ةدحاولا ةرملل هقلطم نإ لاق نمو

 ,2"'"مهردب قدصت" :هليكول لئاقلا لوقك « لعفلا ريركت يضتقي هنأ مهنم يأرلا
 هتأرمال لاق نميف اولاقو « نيمهردب قدصتلا يضتقي هنأ اومعز «نيترم هلاق اذإ

 رقأ نميف اولاقو «ناقالط همزلي هنا «"قلاط تنأ قلاط تنأ" :اهب لوخدملا

 .نامهرد همزلي هنأ ءرخآ سلجم يف مهردب هل رقأ مث مهردب مكحلا سلجم يف

 هاضتقم ريغ ىضتقي الو هل ٌديكأت رمألا طظفل ريركت نأ انباحصأ لاقو

 .ةدحاولا ةرملا ىف

 ىلع هبجوي هنإف هب رومأملا [1/:] لعف ىلع ةموادملا بجوأ نم لكو

 ةرم لعفلا يضتقي هنأ معز نمو ؛ هيلإ ةردابملا بوجو ىلع هب لدتسيو «روفلا
 ةردابملا بجوأو «روفلا ىلع هلمح نم مهنمف « هقالطإ دنع هيف اوفلتخا ةدحاو

 باحصأ نع ىخّركلا هاكح كلذكو «ىفريَّصلا رايتخا اذهو «ةلهم الب هيلإ

 نم ةمالَّسلا طرش ىلع هيف ريخأتلا زاوجب َيعْفاَشلا باحصأ رثكأ لاقو « يأرلا

 .توفلا

 -ه.© قره

 ٠ نيمهردب :لصألا ناكو ؛هانتبثا ام وهو ؛ مهردب هلعل :ةقرولا ةيشاح يف ()

 فة
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 :هيف اوفلتخا دقف « هقرغتسي ال تقوب اقلعم رمألا ناك اذإو

 تقولا لوأ ىف هب رومأملا لعفلا بوجو ىلع لدي هنإ :انباحصأ لاقف

 ىلإ تقولا ىف تهتنا اذإف ءاهتاقوأ لئاوأ ىف ةضورفملا ةالصلاك « هيف اعّسوم

 ضعب راص اذه ىلإو ءاقيضم هيف بوجولا راص هيف اهلعف ىلع ديزي ال رادقم

 .27يخلبلا عاجش نب دمحم وهو يأرلا لْهَأ

 ؛ هلوأ نود تقولا رخآب قلعتم بوجولا نإ :مهنم نوقابلا لاقو

 هنأ معز نم مهنمف «تقولا لّْوأ يف هلعف اذإ هلعف يف ءالؤه فلتخاو

 ليجعت يف لاق كلذكو ؛هرخآ يف ضرفلا موزل نم عنمي لفن تقولا لوأ يف

 تقو لوخد لبق ةراهطلاو «لوحلا دعب اهموزل عنمي لفن هنا لوحلا لبق ةاكزلا

 يف لعفلا نإ نورخآ لاقو ؛ ةالصلا تقو لوخد دعب اهموزل عنمي لفن ةالصلا

 باطخلا لهأ نم وهو «تقولا رخآ هبحاص قِحَل نإف فوقوم تقولا لوأ

 .اضزف تقولا لوأ يف لعفلا ناك « هلثمب

 نحب وطار ةامإ :تيوعتولا "قلع وه ىلا: نمألا نأ :نلع ةنألا هكفمكلاو
 هيلع بجو ام رومأملا لثنما اذإ «ةلزتعملاو ةيفقاولا دنع ةلالدب امإو رثكألا

 زوجي هنأ ةّيردقلا نم هعابتاو يِئاَبُجلا نبا معزو ءهضرف نع هيزجُي هنأ «رمألاب
 .هفالخ ىلع فلسلا عامجإب دودرم فالخ اذهو « هلعف ئزجي ال ام بجي نأ

 هيف هلمعتسي اهانركذ يتلا هوجولا نم اهجو هئاضتقاب رمألا يف لئاق لكو



 5 0 ا ٍ

 .ةلالدب الإ هريغ ىلإ هنع هفرصي الو هرهاظب

 [يرنلا ةغيص يف مهفالتخا]

 رمألا لمح ْنمف ؛ رمألا ةغيص يف مهفالتخاك يهنلا ةغيص يف اوفلتخاو

 يف فقوت نمو «ميرحتلا ىلع هرهاظب يهنلا لمح « بوجولا ىلع هرهاظب

 . يهنلا ةغيص يف فقوت رمألا

 يف حْبقلا يضتقي يهنلا نأ تمعزف «ىهنلاو رمألا نيب ةّيردقلا تقّرفو

 نسحلاو «هب روماملا نسح يضتقي رمألاو مارح حيبق لكو ( هنع يهنملا

 .هرهاظب بدنلا ىلإ هفرصو « 2"'ابجاو نوكيو ابدن نوكي

 :هنع يهنملا داسف يف ميرحتلا ىلع يهنلا لّمح ْنِم فّلتخاو

 ىلع لمحي الو «هنع ىهنملا داسف ىلع ىهّنلا ةلالدب انباحصأ رثكأ لاقف

 ضرألا يف ةالصلاو ءادنلا تقو يف عيبلاك «ةلالدب الإ امارح هنوك عم هتّحص

 ؛ بوصغملا ءاملاب ءوضولاو ( ةبوصغملا

 يهنملا داسف ىلع لدي ال ميرحتلا ىلع لد نإو يهّنلا نأ ةّيردقلا تمعزو

 ةانيقلا قاع ىهنلا ةلالدو. كوجولا نلع.نمألا ةلالدب لاق" نم لك

 ميرحت ىلع ةلالدو «هدض نع يهن ءيشلاب رمألا نإ لوقي هنإف « ميرحتلاو

 «دحاو دض هل ناك نإ دس نور“ قلعت ةلآلو ءىشلا نع ىهّنلاو «هدض

 .دادضأ هل ناك نإ هدادضأ دحأ بوجوو

 ....فنصملا اهيلع برضو ..هب رومأملا نسح يضتقي مارح حيبق لكو :لصألا يف )١(

 ل



 اهطورشو يفنلاو يعنلاو رمألا ظافلأب لالدتسالا ةيفيك ١

 ٠ ىنعم الو اظفل هدض نع يهنب سيل ءيشلاب رمألا نأ ةّيردقلا تمعزو

 ىفن هلامتحال المُجم يأرلا لْمَأ رضع هلعجف ىفنلا ظفل ىف اوفلتخاو
 هوجو ")اذه لبق انركذ دقو «نيعلا يفني هرهاظ نإ انلقو «لامكلا ينو نيعلا

 هللاو « لامكلا نود نيعلا ىفن ىلع هعيمج انلّوأتو هب ةعيرشلا تدرو ىفن لك

 [ب/] .باوصلاب ملعأ

 مكب تعج دم

 .دعي ال امو المجم دعي امو لمجملا ىف «بابلا اذه نم رشع يداحلا لصفلا ىف 000(
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 49 لدجلا يف اهلامعتسا ةيفيكو ةّلدألا طورش نايف بابو

 رمع كاملا لصفلا

 ةيعرشلا للعلاب لالدتسالا نايب يف

 :ةلعلاب عرفلاو لصألا نيب عمجلا ةيفيك يف اوفلتخا

 يف عرفلاو لصألا هباشتب كلذ يف رابتعالا ْنأ عدبلا لهأ نم موق لاقف

 ةالصلا يف ةريخألا ةسلججلا كرت نأ معز اذهلو :20بَصألا لوق اذهو ؛ةروصلا

 معزو «ةروصلا يف امهقافتال ءاهيف ىلوألا ةسلجلا كرت ىلع اسايق ءاهّرضي ال

 ةريبكتلا ىلع اسايق ىلوألا ةريبكتلا كلذكو « ةبجاو ٌريغ ةالصلا يف ةءارقلا نأ

 طوقس يف هعوكر نع ىلصملا مايق ىلع ةءارقلا مايق سايقو ؛ةثلاثلاو ةيناثلا

 ؛ ةروصلا يف سايقلا هابتشال امهيف ةءارقلا

 ا

 ءوضولا هتزاجإ يفو « تاراجإلا هلاطبإ يف ةمألا عامجإ ةفلاخم عم ودقلاب

 . كلذ وحنو « لخلاب

 يف عرفلاو لصألا نيب ٌةعماج نوكت نأ ةلعلا طرش نم هنأ موق معزو

 ؛هبراش ةداهش در يف رمخلا ىلع ذيبنلا ساق نم لوق اذهو ؛ماكحألا عيمج

 اذهو «رمخلا لحتسم رفكي امك هلحتسم ريفكت اذه ىلع همزليو ؛ هلحتسا نإو
 .عامجإلا فالخ



 ءاوس «ةلعب لصألا ىلع عرفلا سايق زوجي :نيسئاقلا روهمج لاقو
 .هب طونملا مكحلا يف ريثأت هل ناك اذإ ايعرش امكح وأ ةفص ةلعلا تناك

 ةيعرشلا للعلا نأ ماظّتلا معزف ةلعلا ةّحص ىلع هب لدتسي اميف اوفلتخاو

 ةحص ىلع ةلالّدلا نأ كلذل معزف ءاهيلع ّضنلا درو ةلع الإ «ةلطاب اهلك

 هنأل زعاملا تمّرح" :عرشلا بحاص لوقك ءاهيلع حيحص ضن ةيعرشلا ةلعلا

 مكحلا يف ريثأتلا اهنم ؛هوجو ةلعلا ةحص ليلد :انباحصأ نم موق لاقو

 .اهعرفو اهلصأ يف

 ةلأسملا يف ةّلع لك داسفإب اهّربس اهتحص ليلد :مهنم نورخآ لاقو

 مكحلا ٌدوجو «ةلعلا ةحص ىلع ةلالدلا نأ معزي ")ةريره يبأ نبا ناكو

 نأل ايرلا لئاسم يف ليلعتلا هدري ٌلوق اذهو «هعافتراب هعافتراو ءاهدوجوب

 نيتلعلا نم ةدحاو لكو « تاموعطملا يف ةلعلا ريغ قرولاو بهذلا يف ةلعلا

 يف سكعلاو درطلا ىعاري امنإو ؛اهعافتراب عفتري الو اهدوجوب اهمكح دجوي

 « لتقلا بوجو ليلعتك « سكعنت ال للع اهيفف تايعرشلا امأو «ةيلقعلا للعلا
 .ناصحإلا عم انزلاب ةراتو ؛ دّوَقلاب ةراتو ةدرلاب ةرات

 عرفلا ساقي اهب يتلا ةلعلاب الولعم لصألا نوك ىلع لالدتسالا امأو

 :هوجو نمف هيلع

 .طقف لاثم وه امنإو ايعرش اصن سيل )١(

 .هتمجرت تمدقت (؟)

 ا/ ١*2



 لدا فااعتسا ةشأ للا ووش ناد عه. ' ف صل كسل كا
 ا اراك راما طارت اين اريل بل

 لعج امنإ» :ُِلَك يبنلا لوقو «[؛ :رثحلا] يكن كيل نيب ةلوُد نوي ال 9»
 صقنيأ» :822 هلوقك اهيلع صنلا هيبنت امإو ,«")(رصبلا لجأل ناذئتسالا

 امإو ,«"”0رمتلاب بطرلا عيب نع ىهن» :معن اولاق املف ؛"00سبي اذإ بطرلا

 ,217(00ةسجنب سيل اهنإ) :ةرهلا ىف او ا

 . هتساجنل لكلا رؤس ةقارإب ّرمأ امنإ هنأ ىلع ةلالدلا ف

 نع لاؤسلا دنع مكحبب كك يبنلا ٌرمأ :ةلعلا ةفرعم يف يناثلا هجولاو ؛)

 #8 هرمأك مكحلل ةلع ةفصلا كلت نأ هب ملعيف .ةصوصخم ةفص ىلع ءيش

 ىف ءطولا ركذ دنع ةرافكلاب هرمأو « ناصحإلاو انزلاب هرارقإ دنع زعام مجرب

 يف (قوط/ ) :اهنم عضاوم يف يراخبلا هاور :دعس نب لهس ثيدح نم هيلع قفتم )١(

 باب «بادآلا يف (يقابلا دبع/؟07١) ملسمو « رصبلا لجأ نم ناذئتسالا باب «ناذئتسالا

 ٠هريغ تيب يف رظنلا ميرحت

 .هجيرخت مدقت )١(
 عيب نم هركي ام باب « عويبلا يف «(007) كلام « هيو صاقو يبأ نب دعس ثيدح نم هجرخأ (7)

 نباو ؛ ةلقاحملا نع يهنلا يف ءاج ام باب ؛ عويبلا يف )١775(« يذمرتلا هقيرط نمو ؛ رمتلا

 . حيحص نسح ثيدح ؛يذمرتلا لاق ؛رمتلاب بطرلا عيب باب «عويبلا يف «(؟114) هجام

 «باوصلا وهو ؛ءاه نودب "سجنب تسيل" وه جيرختلا يف هاندجو يذلا فورعملا ظفللا (:4)

 لاقي" :لاقو «(1/7) راثآلا عض ىلع راونألا قراشم يف ضايع يضاقلا هطبض كلذك

 : ”يئاَسكلا هَلاَق ىَئنأْلاَو ركذلاو عمجُلاَو نينثالاو دِحاَوْلل اهحتفب سجن

 «ءوضولل روهطلا باب «؛ةراهطلا يف (؟؟) أطوملا يف كلام هجرخأ :ةداتق يبأ ثيدح نم وه )0(

 ( ةراهطلا يف (راشب/97) يذمرتلاو «ةرهلا رؤس باب «ةراهطلا يف (بيعش/ا/0) دواد وبأو

 هجيرخت ليصفت رظناو « حيحص نسح ثيدح اذه :يذمرتلا لاقو «ةرهلا رؤس يف ءاج ام باب

 .(191/1) ريبحلا صيخلت يف

 فيلو
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 وهسلل هدوجسك هتلع نوكي ببس دنع العف عرشي نأ :ثلاثلا هجولاو ؛©

 ميسقتلاو ربسلاب لصألا ةّلع ىلع لالدتسالا وه :عبارلا هجولاو ؛

 .اهيلإ راشي ةدحاو ةّلع ىوس ام [1/:.] داسفإو

 اذهلو ؛اهفصوب مكحلا قيلعت ٌةحص اندنع ةيعرشلا ةلعلا طرش نمو

 رطفلا حابأو «موصلاو تاولصلا ءاضق طوقسل ةلع ةدرلا لعج نم ّلوق انلطبأ

 .فيفختلاو ةصخرلل ةلع نوكت ال ةيصعملا نأل «ةيصعملا رفس يف رصقلاو

 ؛ ةلعلا صيصخت ىري ال نم لوق ىلع ضقنلا نم اهتمالس اهطرش نمو

 ؛ ؟")ايعرش امكح اهُّمصو ناك اذإ ةيعرشلا ةّلِعلا صيصخت يف اوفلتخاو
 «راهظلا َةَبَقر َّيِعِفاَشلا ساقو « نيسئاقلا رثكأ هزاجأو نيرخأتملا ضعب هنم عنمف

 ةرافك امهنم ةدحاو لك نأ ةلعب «ناميإلا طرش ىف لتقلا ىف ةبقرلا ىلع

 ؛هباصن ىلع لوحلا لاح ملسم كلام هنأل :ميتيلا لام ةاكز يف لاقو « قتعلاب

 حصي يمذلاو دبعلا يف لاقو «هقالط حصي هنأل هراهظ ٌحصي يمذلا يف لاقو

 .امهقالط حصي هنأل امهناعل

 .ةرافكلا بجوي ةيصعمب رطف لك :كلام لاقو

 ؛ هجورخب ةراهطلا ضقني هنأل « سجن ٌنملا :ةفينح وبأ لاقو

 .نيسئاقلا ةلمج يف ماكحألاب ليلعتلا ىلع هيبنت اذه ىفو

 )71١/1(. يعرشلا مكحلاب ليلعتلا ةلأسم يف طيحملا رحبلا عجار )١(
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 [مسالاب ليلعتلا]

 عنم مكحلاب ليلعتلا عنم نمف « فالخلا اذه ىلع ىنبي مسالاب ليلعتلاو

 . ")له زاج أ كلذ زاجأ نمو ( مسالاب ليلعتلا

 : ملعملا ريغ بلك اهنأل «دساف بلكلا هيب نأ ::انلق اذهلو

 .مئاوسلاك ْمَعَت اهنإ لماوعلا ةاكز يف :كلام لاقو

 [يفنلا ظفلب ليلعتلا]

 :يفنلا ظفلب ليلعتلا يف اوفلتخاو

 ؛موق هركنأف

 .ثتايعرشلا يف زئاجو « تايلقعلا يف زوجي ال انلقو

 نأب «ةلّغو ةرمثو جاتنو دلو يف عيبملا جاّرتَح يف ّيعفاشلا للع دقو

 .عيبلا ةقفص هيلع عقي مل هلك كلذ

 ىلع هل مزع ال هنأب ءرصقلا وني مل نإو ءرصقلا ةحابإ يف ىنّرُملا لاقو

 .مامتإلاو ماقملا

 نكلو «هيف عزونو « مسالاب ليلعتلا نم عنملا ىلع قافتالا يزارلا ىكحو كلذ يف اوفلتخا 000

 نود قتشملا مسالا يف زاوجلا اهثلاث « ةعبرأ ىلإ اهلصوأ ةلأسملا يف بهاذم يشكرزلا ىكح

 - )7١5/10 طيحملا رحبلا رظناو هريغو بسانملا نيب قتشملا يف زييمتلا اهعبار «بقللا

.)5/ 
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 .تابثإلل هوزاجأ امك ىفنلل ليلعتلا زاوج ىلع نوسئاقلا عمجأو

 ةلع ضيحلاك «ةدحاو ةّلعب ةفلتخم ماكحأ ٌثوبث تايعرشلا يف زئاجو

 دوجسو « نآرقلا ةءارقو « فاوطلاو فاكتعالاو موصلاو ةالصلا ميرحتل

 طيخملا سبلو ؛« بيطلا ميرحتل ٌةلع مارحإلا كلذكو ؛ جوزلا ءطوو ؛ةوالتلا

 ريمختو ءطولا ميرحتو ديصلا لتقو «رفظلاو رعشلا ذخأ ميرحتو « لجرلا يف

 ةلالد اهنوك زاج نإو «نيمكحل هلع ةيلقعلا ةلعلا نوكي الو «هجولاو سأرلا
 ,00 4 ىلع

 نم ّرثكأ اهلاحم ضعب يف اهُريثأت ةيعرشلا ُةلِعلا نوكت نأ اضيأ زئاجو
 ريمخت نع ةأرملا نود لجرلا عنمل ٌةلع مارحإلا نإف ءرخآ لحم يف اهريثأت

 نع لجرلل عنام وهو ءاههجو ريمخت نع يهنلا يف ةأرملا يف ةلعو « سأرلا

 . كلذ نم ةأرملا عنمي الو « طيخملا سبل

 .ءاوس هيف تدجو ام لك يف اهّماكحأ ")[ةيعرشلا] ةلعلاو

 [ةلعلا يف طرشلا]

 ؛اهل تامّدقم اهيف طرش اذإ ةيعرشلا ةلعلا ىف اوفلتخاو

 ةيرعبلا

 .هملع ىلعو «هنم تردص نم ةايح ىلع ليلدو « نيزئاجلا دحأ صيصختل ةلع الثم ةدارإلاك 600

 .بابلا اذه نم ثلاثلا لصفلا يف هل مدقت ام رظنا

 اهريثأت ةيلقعلا نوكو «ةيعرشلاب ةلباقملا حصت ىتح كلذو «ةيلقعلا ةلعلاو :باوصلا لعل (؟)

 .اهماكحأ يف دحاو

6:١١ 
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 :مهنم نورخآ لاقو ؛ مكحلل ٌةلع كلذ عيمج نإ :انباحصأ نم موق لاقف

 ءاهمكح يف ةطورشملا ةمّدقملا نود «مكحلل ةبلاجلا ٌةفصلا يه اهيف ةلعلا نإ

 دهشو انزلاب ةعبرأ هيلع دهش لجر يف اولاق اذهلو «يأرلا باحصأ لاق هبو

 دوهش ىلع نامضلا نأ ةداهشلا نع دوهشلا عجر مث مجرف هناصحإب نورخآ

 ىضقف « سمأ هدبع قتعأ هنأ لجر ىلع ادهش نيدهاش ىف اضيأ اولاقو ءانزلا

 «سمأ ْنِم لوأ ىنج دق ناك دبعلا [ب/:0] كلذ نأب نارخآ دهشو هقتعب يضاقلا

 «ةيدفلل اراتخم قتعلاب هلعجو « ةيدلاب يضاقلا همزلأف ةيانجلاب ملع ىلوملا نأو

 ىلع ةميقلا نامضو ةيانجلا دوهش ىلع ةيدلا نامض نأ مهلك دوهشلا عجر مث

 . قتعلا دوهش

 اهب يضاقلا ىضقف ةيانجلاب الوأ اودهش ةيانجلا دوهش نأ ولو :اولاق

 مث «ةّيذلا يضاقلا همزلأف ةيانجلا دعب هقتعأ امنإ هنأب نارخآ نادهاش دهش مث

 قلعت اهموزل نأل «ةيدلا لاحلا هذه يف نوئمضي قتعلا دوهش نأ « دوهشلا عجر

 . مهتداهشب

 :ةلأسملا هذه ىف ىعْفاَشلا باحصأ فلتخاو

 ناصحإلا دوهشو انزلا دوهش عجر اذإ ''ليكولا نب )"صفح وبأ لاقف

 - ؟7١//11) طيحملا رحبلا يف يشكرزلا دنع لقنلا نم اهانححصو لصألا يف ةحضاو ريغ 0:(

1). 

 بهذملا يف ىعوطملا هركذ اذك .ىماشبابلا ليكولا نب صفح وبأ ىسوم نب هللا دبع نب رمع )١(
 باحصأو جيرس نب سابعلا ىبأ ءارظن نم ةبترلا ليلج هيقف وهو :لاق «همساب احرصم
 هاضقتسا ردتقملا َّنإ لاقيو :لاق «ةلقنلا نايعأو ةاورلاو نيثدحملا رابك نم وه مث « ىطامنألا

 -:قاحسإ وبأ خيشلا لاق .اهب هئاقب لوطل ىماش بابلاب فرع كلذلف ماشلا روك ضعب ىلع
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 ةعبرأ انزلا دوهش ىلعو «ةيّدلا ثلث ناصحإلا يدهاش ىلعف «مجرلا دعب

 «ةيدلا سّدَس هيلعف ناك مهَيأ ةداهشلا نع مهنم دحاو عجر نإو ءاهسادسأ

 ةداهش نع امهعوجرب امهيلعف انزلا دوهش نع « ناصحإللا ادهاش مجر نإو

 .اهائلث انزلا ةداهش نع امهعوجربو «ةيدلا ثلث ناصحإلا

 ىلع دّوقلا بجو «اندّمعت :ةداهشلا نع نوعجارلا لاق نإ :روث وبأ لاقو

 ىف ناصحإلا يدهاش لام ىف ةيدلاف ءانأطخأ :اولاق نإو «ناصحإلا دوهش

 ةلع انزلاو ءانزلا دنع ناصحإلا وه امنإ مجرلا ةلع نأ معزو « نينس ثالث

 .مهيلع ءيش الف انزلا دوهش عجر نإ «هلوق ىلعو « دلجلل

 ىلع ةيدلا فصنف «مهلك دوهشلا عجر اذإ :انباحصأ نم نورخآ لاقو

 نإو ءاعابرأ مهنيب انزلا دوهش ىلع اهُمصن « نيفصن امهنيب «ناصحإلا يدهاش

 هيلعف انزلا دوهش دحأ عجر نإو «ةيدلا عبر هيلعف ناصحإلا يدهاش دحأ عجر

 :ةياللا نمت

 يناجلا دبعلا نأ وهف ؛ ةيانجلا دوهشو قتعلا دوهش يف َىعِفاّشلا لوق امأو
 وأ ةيانجلاب َملع ءاوس « هتيانج شرأ وأ هتميق نم لقألا همزل دّيسلا هقتعأ اذإ

 ةيانجلا دوهش ىلع ةيانجلا نامضف «مهلك دوهشلا مجر ىتمو ءاهملعي مل

 .قتعلا دوهش ىلع ةميقلا نامضو

 مل وأ ةيانجلاب ملع ءاوس ( لطاب ةلأسملا هذه ىف قتعلا روك بأ لاقو

 . قتعلا يدهاش ىلع هدنع مرغ الف «ملعي

 205 :ص) بهذملا ةلمح تاقبط يف بهذملا دقعلا .ةئامثالثو رشعلا دعب دادغبب تام -

 .(175 :ص) نييعفاشلا تاقبط
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 :اهيلع لاؤسلا هجوت دعب ةلعلا ىف ةدايزلا ىف اوفلتخاو

 ىري ال نم لوق يف اهل هجو الو «ةلهلا صيصخت زاجأ نم اهزاجأف
 .| 1 اه

 :اهيف ىدعتلا طارتشا ىف اوفلتخاو

 ؛ اهطرش نم يأرلا باحصأ هلعجف

 ميرحت اوللع اذهلو «اهلصأ ىلع ةروصقم اهنوك زاوجب انباحصأ لاقو

 ال فصولا اذهو «تافلتملل ناتميقو نانمث امهنأب «قرولاو بهذلا ىف ابرلا

 .امهادعتب

 :اهلصأ يف ةلعلا ريثأت بوجو يف اوفلتخاو

 ؛ انباحصأ هبجوأف

 ؛ لصألا يف اهل ريثأت ال ةّلعب لصأ ىلع عرفلا سايق يأرلا لْمَأ زاجأو

 هنأ «ءثلاث دي ىف دبع ىلع ةنيبلا امهذحأ ماقأ نيلجر ىف اولاق كلذلو

 نأ « ناتنتبلا ْتَقوُت ملو « هنم هاب هنأ ىلع دنيا ىناثلا ماقأو «هضبفأو هل هبهو

 ولو ءاعم اعقو امهنأك امهلعجي نيتنيبلا يف خيراتلا مدع َّنأل « ىلوأ ءارشلا ةنّيب

 كلملا بجوي ءارشلا نأل «ةبهلاب ٌكلملا ءارشلاب كلملا عوقو قبس ءاعم اعقو

 يتلا يه مهدنع ةلعلا هذهف «ضبقلاب الإ كلملا بجوت ال ةبهلاو «دقعلاب

 .ةبهلا نود عيبلاب ٌمكحلا تبجوأ

 ةبهلا ىلع رخآلاو « ضْبقلاو نهّرلا ىلع ةنيبلا امهذحأ ماقأ ول :اولاق مث
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 ميش طرق نشفلا نأ قانزاوت زوق يلا نعال را نقلا ناك "ةهسلاو

 يتلا ةلهلا ريغب عيبلا ىلع نهرلا اوساقف « عيبلا ىلإ يضفي نهرلا نأل
 .ةبهلا نم ىلوأ عيبلا ناك اهب

 ماقأو «هيدي يف وه نمم دبعلا ءارش ىلع ةنّيبلا لجر ماقأ ول :اضيأ ولاقو

 لثم نْيديلا اولعج مث ءاضبق هيف نأل ىلوأ قتعلا ناك «قتعلا ىلع ةنيبلا دبعلا

 خسفي ال هنأ ةلعب «ضبق هيف نكي مل نإو ءارشلا نم ىلوأ هنأ يف «قتعلا

 . لصألا ةّلع ريغ عرفلا يف ةلعلا اولعجف « مهدنع

 امهلاطيإ امإ نيتنّيبلا ضراعت يف انَّدْصأ نأل «اندنع زوجي ال اذه لثمو

 ىنعم الو ( ةمسقلا لمتحي اميف ةمسقلاب وأ ةعرقلاب امهادحإ لامعتسا امإو

 ىلوأ هيف عيبلا ةنيب نوكيف ءاندنع هخسف زاوجل ءاندنع نيديلا ةلأسمل

 امهدحأ «نيلصأ نيب تعمج ةلع لك داسف ىلع انباحصأ عمجأو

 مكحلا كلذ يفن ىلع صوصنم رخآلاو .هل مكح تابثإ يف هيلع صوصنم
 مهلالتعاو «ةرباخملا ىلع ةاقاسملل مهلاَطْيِإ سايق يف قارعلا لهأ ةلعك ؛ هنع
 .لاومألا يف ىوعدلا ىلع اسايق هيلع ىعدمُلا نيميب ةماَسَقلا يف ةيدبَتلا يف

 سايقك «دساف صيصختلاب هيف صنلا درو لصأ ىلع سايقلا كلذكو

 نأب نآرقلا لوزن عم ءاهب ب يلا حاكن ىلع ةبهلا ظفلب حاكتلا يأرلا لْهَأ

 .هريغ نود ")هل ةصلاخ كلذ

 .ناتنّيبلا تقوث ملو ينعي )١(

 قيقا فلا أ لأ أ ْنِإ ينل اَهَسْفَم َتَبَعَو نإ ٌةَحِؤُم ُءاَرْأَ :ىلاعت هلوق يف (؟)

 .* تيِيِمْؤُمْلا نود
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 انباحصأ ضعب لالتعاك ؛ اندنع ةدساف ىهف اهمكح نع ترخأت ةلع لكو

 فالخلا نأل ءاهموحل لكأ زاوج يف فالتخالا عوقوب ليخلا ةاكز طاقسإ يف

 ةبجاو ىه اميف ةاكزلا بوجوو  ِةِكَك ىبنلا ةافو دعب ةمألا نيب ثدح اهلكأ ىف

 .هتافو لبق اعورشم ناك ةاكز هيف سيل امع اهطوقسو هيف

 لها لذلتعاك اشم دان سيفكلا ايلا ىلع فسر اله ركو
 صققن ام مهدنع اهلصأ ْنم ٌصخت اهنأل ابرلا يف ليكلاب ريعشلاو َرْبلا يف يأرلا 5 35 1 5 5 7 2 3# ََْ

 دعب هركذنسف « حجرتي ال ام ةضراعمو بلقلاو ضقنلاب للعلا داسف امأو

 .اذه

 لما



 9 تاميسقتلاو لالدتسالا طورش 1 ِ

 رثع عبارلا لصفلا

 تاميسفتلاو لالدتسالا طورش يف

 «لاملا يف عقي امك «ةيسايقلا مولعلا يف عقي ميسقتلا نإ :انباحصأ لاق

 رهوج ىلإ ثّدْحَملا ةمسقو «ُثَدْحُمو ميدق ىلإ دوجوملا ةمسقك كلذو

 .هعاونأ ىلإ ضرعلا ةمسقو « ضرعو

 ىلإ ثاريملا ةمسقو « خسفو قالط ىلإ حاكنلا نع ةقرُقلا ةمسق كلذكو

 ٠ كلذ وحنو « بيصعتو ضرف

 مسا ىلإ ظفللا يفو «ربخو يهنو رمأ ىلإ ىنعملا يف مالكلا ةمسق هنمو

 .فرحو لعفو

 :ةمسقلا عاونأ يف لدجلا لهأ فلتخاو

 . هيقحتسم ىلع لاملا ةمسقك هنم بيرغ ددع ىلع ءىشلا ةمسق :اهدحأ

 رهوجلا ىلإ ثَدْحَملا ةمسقك ؛هعاونأ ىلع سنجلا ةمسق :ىناثلاو

 ال ءيشلا نإ :هلوقك ؛ هلاوحأ ىلإ مسقني ال يذلا ءيشلا ةمسق :ثلاثلاو

 عم «نيفصولا دحأ ىلع هنوك قيقحتل ءاثَدْحُم وأ اميدق نوكي نأ نم ولخي

 /ا١؛



 5 ا وا او ع

 .هيف امهعامتجا ةلاحتسا

 . ةلخادتمو ةصقانو ةدئازو ةلداع «هجوأ ةعبرأ ىلع ةمسقلا :لاق نم مهنمو

 ؛ لخادتلاو ناصقنلاو ةدايزلا نم اهتمالسل ةحيحصلا ىه :ةلداعلاف

 ؛ موسقملا ىلع ةلضافلا يه :ةدئازلاو

 .ضعب ىف اهماسقأ ضعب لخدي ام :ةلخادتملاو

 ابذك وأ اقدص ٌنوكي نأ نم ولخي ال ربخلا :لئاقلا لوق «ةدئازلا لاثمف

 .امهنع ءيش جورخ ةلاحتسال ؛امهنع اجراخ وأ

 وأ ارهوج ٌنوكي نأ نم ولخي ال دوجوملا :لئاقلا لوقك «ةصقانلاو

 . ضرع الو رهوجب سيلو [ب/40] دوجوم ميدقلا نأل ؛اضّرع

 نيداضتم وأ نيلثامتم اًنوكي نأ امإ نائيشلا :لئاقلا لوقك « ةلخادتملاو

 نم دنع «نيلْثملا وأ «نيفلتخملا تحت نالخدي نيّدضلا نأل ؛ نيفلتخم وأ

 .ةداضتم ِضاَرْعَأْلا نم تالثامتملا تبثأ

 ىتمف نيمسق مسقناو «هتوبث مص اذإ ءيشلا نأ ")اذه لبق انركذ دقو

 اماسقأ مسقنا اذإو «رخآلا ّمص امهدحأ لطبأ نإو «رخآلا لطب امهدحأ مص

 ىلع ٌليلد ءادحاو الإ اهلك داسفو «اهيقاب داسف ىلع ليلد «اهنم دحاو ةّحصف

 اماسقأ نيمسق دحأ مسقناو «نيمسق ءيشلا مسقنا اذإو «دحاولا كلذ ةحص

 .سماخلا بابلا نم سماخلا لصفلا عجار (1)

18 



 9 تاميسقتلاو لالدتسالا طورش - 0 ١

 ءرخآلا مسقلا ةحص ىلع ليلد هنالطب يفو «مسقلا كلذ لطب ةلطاب اهلك

 . ميسقتلاب لالدتسالا يف طورشلا هذه ةاعارم نم دبالو

4 
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 بايلا ايف نم ريع سماىلا لصفلا

0070 

 [مومعلا صيصخت ف فالاتخالاو قافتالا]

 ؛ مومعلا مكح نم ام ءيش جورخ ىلع لقعلا ةلالد ةّحص ىلع اوعمجأ

 : قو هللا لوق يف اولاقو «اصيصخت موق هاّمسف «اصيصخت هتيمست يف اوفلتخاو

 دقو «[؟ :ديدحلا] # رو يش لم لع وهو# « ٠١١[ :ماعنألا] # ِءْىََس ص قا

 .هناحبس يرابلا تاذ صيصخت ملع

 نم صيصختلا نأل « َِعِفاَشلا ٌباحصأ اصيصخت ونلا اذه مسي ملو

 هلوخد ليحتسي يذلا امأف «صيصختلا ٌةلالد الول هيف هلوخد حصي امل مومعلا

 .اصيصخت هنع هجورخ سيلف باطخلا مومع يف

 :هطرش يف اوفلتخاو «ءانثتسالاب ماعلا صيصخت زاوج ىلع اوعمجأو

 ؛ هنم ىنثتسملا مالكلاب هلاصتا ةمألا ٌرثكأ هيف طرتشاف

 ريخأت يف فالخلا ىنبي اذه ىلعو «2"'هنع هّريخأت سابع نبا زاجأو

 :فهكلا ةروس نم ىلاعت هلوق ريسفت يف هنع هولقن دقو « انَنِقَؤ سابع نبا نع اذه رهتشا 00(

 - ىلإ اهيفو « رهش ىلإ اهيفف هنع ةياورلا تفلتخاو :[1 4 :فهكلا] تي اد َكَبَنرْكْدآَول

55” 



 7 9 ضلع تاييصف هي تدم

 نأ معزو سابع نبا هزاجأ دقو «ناميألا رئاسو قتعلاو قالطلا يف ءانثتسالا

 نيبو ءانثتسالل يسانلا نيب هيف ىوسو «نيح دعب ولو نيميلاب قحلي ءانثتسالا

 .كلذ دعب ىنثتسا اذإ «دماعلا

 ؛هريغ مالك يف ذخأي مل ام هؤانثتسا هل :ةداتق لاقو

 لاق هبو « هسلجم نم مقي مل ام هؤانثتسا هل :سواطو , نسحلا لاقو

 ؛ نيتنس لعب ءانثتسالا هل :دهاجم لاقو

 . رهشأ ةعبرأ ىلإ ءانثتسالا ريخأت هل :ةيلاعلا وبأ لاقو

 ةياغلا ىلإ ماعلا ظفللا نع ءانثتسالا ريخأت نوزيجي ءالؤه نم قيرف لكو

 .اهيلإ نامُيألا ىف ءانثتسالا ريخأت اوزاجأ ىتلا

 و 6ع 5 034

 هطرش مومعلا يف نامُيألا يف ءانثتسالا نأ ىلإ مظعألا روهمجلا بهذو
 2# 5 ع 3 ع

 اكلام نأ ريغ « ةفينح ىبأو كلامو ّىعفاشلا لوق اذه «هنم ىنثتسملاب هلاصتا

 .امهيف عقي ال هنأ معزو قالطلاو قتعلا يف ءانثتسالا لوخد عنم

 [هسنج ريغ نم ءيشلا ءانثتسا]

 :هسنج ريغ نم ءيشلا ءانثتسا يف اضيأ اوفلتخاو

 يف ينيدملا ىسوم وبأ رثألا اذه جرخأ" :ربتعملا يف يشكرزلا لاقو ؛ةنس ىلإ اهيفو نيعبرأ -

 نب ديعسو )١14( )44/١(« مقر طسوألا مجعملا يف يناربطلاو ؛"نيميلا ءانثتسال نييبتلا"
 يف هرظنا «مالك هدئس يفو ؛ (3/4*37) (7877) كردتسملا يف مكاحلا هجرخأو «"روصنم

 .157١؟ :ص يشكرزلل ربتعملا

 هولا



 ا مي ٍه

 ريغ كويوعتلا لاق هيو ةمنقلا ىلإ رارقإلا ىف هذووتةعفاشلا ةزاجأف

 "ارامح الإ ّدحأ ينءاج ام" :لاق اذإ :اولاقو ؛"')اعطقنم ءانثتسا هوّمس مهنأ

 ؛ٌرئاج عفرلاو « بصنلا هيف راتخملاف

 سنج نم ناك «انوزوم وأ اليكم ءانكتسالا ناك نإ : !ىارلا باحصأ لاقو

 الإو «مهرد الإ مهرد فلأ يلع نالفل" لاق نأ اومعزو «هنم ىنثتسملا

 )2 "ةطنح رك الإ فلأ" ىف كلذكو « هئانثتسا سنج نم ىقابلا همزل « "نامهرد

 .ابوث الإ وأ ادبع الإ فلأ :لاق اذإ « فلألا هريسفت ىلإ عوجرلا ىلع انوقفاوو

 [لمج بيقع ءانثتسالا]

 ضعب ىلع اهضعب فطغو ؛ لَمُج َبيِقَع ناك اذإ ءانثتسالا ىف اوفلتخاو

 ؛ عيمجلا نود هيلي ام ىلإ يأرلا ٌلهأ هّدرف

 هعوجر ّحص ىتم « لمُجلا نم همدقت ام عيمج ىلإ هعوجرب َيعِفاَشلا لاقو
 فذاق يف ىلاعت هللا لوق يف اوفلتخا اذهلو ءاهب اهب درفنا ول ءاهنم ةدحاو لك ىلإ

 ُُش كيلر 54 ةديش ل أوأَبْقَت الو 7 د[ َنيِيْمَك رهوُدِلَجَاَد :تانصحملا

 .[: :ررنلا] 4 َنوُفِسَْلآ

 بجوي الو قسفلا [//4:] مسا مهنع ليزي ءانثتسالا نإ :يأرلا لْمَأ لاقف
 ؛ مهتداهش لوف

 دعب مهتداهش لبقو «نيمكُحلا ىلإ ءانشتسالا عوجرب َيِعِفاَشلا لاقو

 : ةبوتلا

 .اهدعب امو ("170/15) ةلأسملل رثكأ ليصفت هيفف طيحملا رحبلا رظناو )١(
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 1 تطل ع ا د ل

 [نيتلمج دعب ءانثتسالا]

 ربخلا وأ رمألا ظفل ناك اذإ نيتلمج دعب ءانثتسالا ىف انباحصأ فلتخاو

 طغاو « كاصع ْنم الإ ديز ىنب طغأ" :لئاقلا لوقك «امهنم ةيناثلا ىف ادودرم

 ؛ "ورمع ينب ٌتيطعأو « يناصع نم الإ ديز ينب ٌتيطعأ" :لاق وأ «"ورمع ينب

 نإف «هدعب ام نود «هلبق ام ىلإ هدر نم مهنمو ءامهيلإ هدر نم مهنمف

 :هلوقك ءاعيمج امهيلإ عجر « يناثلا يف اروكذم ربخلا وأ رمألا ظفل نكي مل

 ."ورمع ىينبو ع كاصع نم الإ ديز ينب طعأ"

 « فطعلا فرح ريغ نم «هلبق ءانثتسا َىلو اذإ ءانثتسالا نأ ىلع اوعمجأو

 :لوألا ءانثتسالا ىلإ يناثلا ءانثتسالا عجر

 رك رم 7 0 1 سو وداع 12 1 8 1

 «رُهتأرمأ الإ © تريِعَمَجأ َمُهوُجَتمل نإ ٍطوأ لاَءآلإإ' :ىلاعت هلوقك كلذو
 -5١[٠ هو :رجحلا]

 لصألا ىلإ ءانثتسالا عجر لّوألا ىلع ءافوطعم يناثلا ءانثتسالا ناك نإو

 الإو «ةسمخ الإ ٌةرشع ّىلع ديزل :رارقإلا ىف لئاقلا لوقك « الّوأ هنم ىنثتسملا

 .ةثالثب هيلع مكحف ؛« نيمهرد

 [قلطملا دييفت يف مهفالتخا]

 ةداهشلا قالطإو «لتقلا ةرافك ىف ناميإلاب اهدييقتو راهظلا ىف ةبقرلا قالطإك

 .ةعجرلا ىف ةلادعلاب اهدييقتو ةنيادملا ىف

 ىلع قلطملا لمحي الو «هيف دييقتلل ريثأت ال :يأرلا باحصأ لاقف

 ذو
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 .")هفصو يف ديقملا

 نأ معزو «ديقملا ىلع قلطملا لمح نم مهنمف :انباحصأ هيف فلتخاو

 تيركح داو :هناحبس هلوقك كلذو :لاق «سايقلا نود ةغللا ىضتقم كلذ

 َنيِظِفلَوط :هلوقك كلذكو ء[+5 :بازحألا * ٍناركسدلاَو اًريِدَكح َهَّن
 ؛ مهجورف تاظفاحلاو < هّلل تاركاذلا أ 4 م :بازحألا] *« ِتاَطِفْنْلْلَو هجر

 :[حرسنملا] رعاشلا لوق كلذكو

 (7فلتخم ٌيأرلاو «ضار كّدْنع امب ٌتنأو ءاندنع امب نحن

 .ضار كدنع امب تنأو ءاندنع امب نوضار نحن يأ

 نبا لاق هبو «امهنيب عمجي سايقب ديقملا ىلع قلطملا لمح نم مهنمو
 عي رس

 اذإ امأف ءدحاو لصأ الإ تاديقملا يف قلطملل نكي مل اذإ هلك اذهو

 هقالطإ ىلع كورتم هنإف «رخآلا دييقت فالخ امهدحأ ٌدييقت نيدبيقت نيب عقو
 ( عباتتلاب راهظلاو لتقلا موص ديقو « هناحبس هللا هقلطأ ناضمر موص ءاضق لثم

 .نيرمألا هيف انزجأف ءاضقلا موص قلطاو « قيرفتلاب عتمتلا موص ديقو

 [ةنسلاب هصيصختو باتكلاب باتكلا صيصخت]

 :هنم صاخلاب باتكلا نم ماعلا صيصخت امأو

 )١( يشكرزلل طيحملا رحبلا «بابلا اذه يف رظني )0/١5-1١(.

 ىلإ ةبسنلا ةنازخلا يف (770/4) ةنازخلا يف يدادغبلا حّحصو «ميطخلا نب سيقل بسُي (؟)
 .ملعأ هللاو ديفم ليصفت يف «سيقلا ئرما نب ورمع

 ا



 ووو هخسنو هولا صيصخت لع لالعتالاةينيك "عه

 نآرقلا صيصخت نم رِهاظلا لْمَأ ضعب عنمو ؛ ةمألا ٌروهمج هزاوج ىلعف
 و 5 5

 «روهمجلا لوق وه « ةصاخلا ةيالاب ةماعلا ةنسلا صيصخت كلذكو ؛نارقلاب

 0 60 ا 55 :
 :هب رابتعا ال فالخ اذهو « نارقلاب نارقلا صيصخت نم عنم نم هنم عنمو

 :ةنسلاب نآرقلا صيصخت امأو

 نم هأرجُم يرجي امبو ع(")اهنم رتاوتملاب هزاوج ىلع اوعمجأ دقف

 الو :ِةِلك يبنلا لوقب ثيراوملا تايآ صيصختك ءاهتحصب عطقي يتلا رابخألا

 . "7[ولسملا نم رفاكلا الو « رفاكلا نم ملسملا ثري

 اهب لمعلاو اهلوبق ىلع ينْبم ٌفالخ داحآلا رابخأب نآرقلا صيصخت يفو

 ؛هزاوجب نورثكألا لاقف :اهب صيصختلا يف نوفلتخم اهب نولماعلاو

 « نآرقلا نم ءيش صيصخت يف صاخلا ربخلا لبقي ال" :نابأ نب ىسيع لاقو

 يف دازف ؛«عامجإلاب صوصخ هلخد دق ٌنوكي نأ الإ ءارهاظ هانعم ناك اذإ

 ىف فلسلا فلتخاو ةلمجم ةبآلا تناك نإو" :لاق «"دحاولا ربخ هصيصخت
 0 4 0 0 - 7 ٠

 0 اهصيصختو اهريسفت يف دحاولا ربخ لبق ,اهليوأت

 -ه«.©) قره

 طيحملا رحبلا ؛ ةنسلا نم الإ هنايب نوكي نأ عنتميف ؛ ظفللاب دارملل نايب مهدنع صصخملا نأل (1)

 .(87/8/ 5) هقفلا لوصأ يف
 .اضيأ يدمآلا نم هدييأت لقنو «(717/4/14) طيحملا رحبلا يف هنع هلقن (؟)

 ةياهن يف ةيفنحلا بهذمو 2« (484/4) طيحملا رحبلا يف نابأ نب ىسيع بهذم ليصفت رظناو ()
 .(15717/14) لوصألا ةيارد يف لوصولا

 .ةقباسلا ةلاحإلا امك هايإ ادمتعم يشكرزلا هنع هلقن (4)

0 



 ٍه د ٍه

 [سايقلاب نآرقلا صيصخت]

 :©7سايقلاب نآرقلا صيصخت 5 اضيأ اوفلتخاو

 ؛دحاولا ربخب صيصختلا يف هلوق لثمب نابأ نب ىسيع لاقف

 صيصختلا زاج لصألا ىنعم يف وأ اًيلج سايقلا ناك نإ :انّباحصأ لاقو

 ("”يطامنألا مساقلا وبأ عنم دقف « ةلع سايق وأ ِهَبْش سايق ناك نإو [ب/؛؟]

 نوقابلا هذاجأو وهب صيصختلا نم ((7ينطقلا يلع وبأو « نابأ نب 0 كن

 .(*!انباحصأ نم

 [ةنسلا نموأ باتكلا نم ماعلاو صاخلا ضراعت]

 نم ماعلاو صاخلاو اضراعت اذإ باتكلا نم ماعلاو صاخلا يف اوفلتخاو

 :اضراعت اذإ ةئسلا

 )١( طيحملا رظناو بهاذم ةرشع ىلإ يشكرزلا اهلصوأ )484/4 - 454(.

 خيش «لوحألا مساقلا وبأ « يطامنألا «هيقفلا «يدادغبلا راشب نب ديعس نب نامثع مامإلا وه (؟)

 .(1914/7) بهذلا تارذش «(475/17) ءالبنلا مالعأ ريس ؛ جه 78 يفوت « ةيعفاشلا

 «(497/4) طيحملا رحبلا يف يشكرزلا نع لقنلا نم حيحصتلاو « لصألا يف ةحضاو ريغ (')

 يلع يبأو نابأ نب كرابمو ؛ يطامنألا مساقلا يبأ نع روصنم وبأ ذاتسألا هاكحو" :لاق ثيح

 ."يربطلا

 .ملعأ هللاو .هدجن ملف الإو «مدقت امك يربطلا يلع ابأ ناك نإ (:4)

 سايقلا يف امهنم عنمو هب خسنلاو ّيلجلا سايقلاب صيصختلا زاجأ يطامنألا نأ فلؤملا ركذ (4)

 فلؤملل خوسنملاو خسانلا «خسنلا نود سايقلا يعونب صيصختلا فلؤملا حّحصو « يفخلا

 .مو :ص
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 9 اك ما د اس ا :

 اعم ادّرو ءاوس «هب مومعلا صيصختو صاخلا ميدقتب :انباحصأ لاقف

 مكح رارقتسا دعب درو صاخلا ناك نإ :يأرلا باحصأ نم ٌموق لاقو

 مدقت نإو «هرادقمب مومعلا ضعبل مسن وهف هلعف نم نكمتلاو «مومعلا

 :هلوق نأ كلذل اومعزو «صاخلا خسن بجوأ هدعب مومعلا دروو صوصخلا

 ء[6 :ةبرتلا] نكرم وتقام :هلوقب خوسنم «[+ :دمحم] ةَدواَمَِو دك انَم انو
 ؛ ءادفلاو ّنملا اهنم ٌصخ دق لتقلا ةيآ نإ انباحصأ لاقف «هدعب لزن هنأل

 لهج ْنِإو « صاخلاب ماعلا 0 «اعم ماعلاو صاخلا درو نإو'' :لاق

 ءامهيف اوفلتخا نإو « ىلوأ وهف امهدحأب ةمألا تلمع نإف :رظن ءامهيف خيراتلا

 ."رخآلا ىلع امهدحأ بيترت يف داهتجالا زاج

 :رظنيف ع ")ضراعت اذإ « هك ىبنلا لعفو مومعلا امأو

 ١ م 0 ف 5 . 00 000

 هعطقك ءاصيصخت نكي ملو « الاثتما ناك « ةيآلل اقفاوم ةك# هلعف ناك نإف

 , 9ناوفص ءادر قراس

 .هانتبثا ام شماهلا يف بتكو ءاهيلع ببض مث ءانرتقا :لصألا يف (1)
 ءدودحلا يف (يمظعألا/ 8007) ًالسرم أطوملا يف كلام هاور « ني ةيمأ نب ناوفص دنسم نم (؟)

 نم باب ؛دودحلا يف (بيعش/ 4795) دواد وبأ ؛ ناطلسلا غلب اذإ قراسلل ةعافشلا كرت باب

 دعب هتقرس نع قراسلل زواجتي لجرلا باب « قراسلا يف (14178) يئاسنلاو « زرح نم قرس

 دنع هقرطو ؛زرحلا نم قرس نم باب :دودحلا (50940) ةجام نباو .مامإلا هب يتأي نأ
 دسوتو دجسملا ىف مانف « ةنيذملا ةيمأ نب ناوفص مدقف « كله رجاهي مل نم هنإ» :كلام

 .(19/9/5) ريبحلا صيخلتلا رظناو (هءادر لحخأف قراس ءاجف «هءءادر

 ا



 هتيصانب هحسمو

 و 5 م سس

 0س

 ا ام دك وسال

 ديك لم أودِإتَلَم نر ذاَرْلاَو هَ هيرب :هلوق نم نَصْحَملا صيصخت هيفو «؟" 1

 يف (9ةبعكلا ربدتسم 0 ىلع هةسولج كلذكو « [؟ :رونلا] 00

 رصقو «(؟7لوبلاو طئاغلل اهرابدتساو ةلبقلا لابقتسا نع هّيْهَت صخ «ءانبلا

 ىلع ٌمينبم باطخلا ليلدب صيصختلاو (2”يراحصلا 7*2 [ىلع] امهنع يهنلا

60 

00 

020 

 ىلعو ؛ةمامعلا ىلعو «هتيصانب حسمف ءأضوت ِةْيي يبنلا نأ» ةبعش نب ةريغملا ثيدح نم

 مهو «ةيصانلا ىلع حسملا ركذ ريغ نم يراخبلا يف هّلصأو ؛ةددعتم ظافلأ يف ؛«نيفخلا

 ةراهطلا يف (يقابلا دبع/ ؟174) ملسم يف وهو ؛ هيلع قفتملا ىلإ هازع نم صيخلتلا يف ظفاحلا
 ىلع حسملا باب ةراهطلا يف (بيعش/١6١) دواد يبأو ؛ ةمامعلاو ةيصانلا ىلع حسملا باب

 (ةيصانلا عم ةمامعلا ىلع حسملا يف ءاج ام باب ةراهطلا (راشب/ 917/) يذمرتلاو «نيفخلا

 (بيعش/ ه 4 0) ةجام نباو « ةيصانلا عم ةمامعلا ىلع حسملا باب ةراهطلا يف (17) يئاسنلاو

 .(1717/1) ريبحلا صيخلت رظناو .نيفخلا ىلع حسملا يف ءاج ام باب ةراهطلا يف

 ملسم دنع ةي' ةديرب نع اهنم «ةريثك قرط نم ةيورم ةيدماغلاو يملسألا زعام ةصق

 دواد وبأو ءانزلاب هسفن ىلع فرتعا نم باب ءدودحلا يف (يقابلا دبع/196١)

 ةأرملا بابو « كلام نب زعام مجر باب ؛دودحلا يف (4 441)و ( 4 47 4)و (بيعش/ 4 471)

 خسانلا يف رابتعالا يف اهليصافتب ةلأسملا رظناو ؛ ةنيهج نم اهمجرب ْةْلَي يبنلا رمأ يتلا
 7٠١(. :ص) راثآلا نم خوسملاو

 لابقتسا يف ةصخرلا باب «ةلبقلا يف (يمظعألا/؟8١) كلام دنع قؤرمع نبا ثيدح نم

 زّربت نم باب ء«ءوضولا يف (قوط/417١) يراخبلا هاور هقيرط نمو ؛ طئاغ وأ لوبل ةلبقلا
 .ةباطتسالا باب « ةراهطلا يف (يقابلا دبع/ 0 ملسم هاورو «نيتنبل ىلع

 الو ةلبقلا اولبقتست الف طئاغلا متيتأ اذإ» :هّقرطو «ةيإر يراصنألا بويأ يبأ ثيدح نم

 ةلبقلا لبقتست ال باب ءءوضولا يف (قوط/44١) يراخبلا هاور « هيلع قفتم «(اهوربدتست

 . ةباطتسالا باب «ةراهطلا يف (يقابلا دبع/774) ملسمو «ءانبلا دنع الإ طئاغ الو لوبب
 .خسانلا نم ملق قبس هلعلو ؛ نع :لصألا يف

 .(7ه :ص) يمزاحلل راثآلا نم خوسنملاو خسانلا يف رابتعالا :ةلأسملا يف رظناو
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 1 كس ف يالا 9

 .مومعلا 00 هب لاق نمو «هب لوقلا

 [هيوار لوقب ربخلا صيصخت]

 :هيوار لوقب ربخلا صيصخت يف اوفلتخاو

 انباع هول را: ئأرلا لْمَأ هزاجأف

 اذإ ربخلا كلذكو «هريسفت يف هيوار لوق لبُق المجم ربخلا ناك نإف
 اوجتحا امك «يأرلا باحصأ نود «اندنع هب جاجتحالا مص ؛هيوار هقلاخ

 عيب نأ هاوعد يف هل سابع نبا ةفلاخم عم ؟'1ةَريرَب ٌرببخ سابع نبا ةياورب
 , 9قالط ةمألا

 .صيصختلا يف هلك اذهو

 [هيلع لالدتسالا طورشو خسنلا يف

 :نيبرض ىلعف "”خسنلا امأف

 ؛ هضعب خسن :يناثلاو ؛ مكحلا عيمج خسن :امهدحأ

 ثاريملاب «نيبرقألاو نيدلاولل ةيصولا بوجو خسنك :عيمجلا خسنف

 ءاهجوز يف تريخف تقتعأ :نّئّس ثالث ةريرب يف ناك :تلاق ني  ةشئاع نع هفرطو )١(

 :اهنم عضاوم يف يراخبلا هاور :هيلع قفتم «قتعأ نمل ءالولا :اهيف - ْةْلَي هللا لوسر لاقو

 امنإ باب « قتعلا يف )١5١4( ملسمو ؛اقالط ةمألا عيب نوكي ال باب «قالطلا يف (018)

 .قتعأ نمل ءالولا

 4 هئئس يف روصنم نب ديعسو ء(لمك/او) راثآلا لكشم حرش يف يواحطلا هاور ١)

 .(ة/)
 .سداسلا بابلا نم ثلاثلا لصفلا يف خسنلا فيرعت فلؤملل مدقت وف

 ا



 5 ده مس لع

 ؛ رثكألا روهمجلا لوق يف «2'امهل

 هجوتلاب هيلإ هجوتلا هنم خسن « سدقملا تيب ىلإ ةالصلاك :ضغبلا سنو

 .©")ةيقاب اهماكحأ رئاسو ؛"'ةبعكلا ىلإ

 :(7ةريثك خسنلا ىلع لالدتسالا طورشو

 ال هتقوب دييقتلا نِإف «خوسنملا نع الصفنم خسانلا ّنوكي نأ :اهنم

 ول امك « خسن ةياغلا كلت نايبف «ةلوهجم ةياغب اَقَلعُم ناك نإف ءاخشن نوكي

 ٍتوُيَبْلَأ يف َنُهْوكَسْمْأَق# :هلوقك اذهو ؛"مكنع هّكسنأ نأ ىلإ هولعفا" :لاق

 :هلوقب هخسن مث «[16 :ءاسلا] © اليِيَس َّنُهل هنأ لصجي وأ ُتوَمْلأ َنْهَفَوتَي َّقَح
 م 2 و دام تقر ذر م

 . [؟ :رونلا] ودل هنأ اَمهََم ريك لم ودم نزلو هَ

 لمعلاو ملعلا ىف هنم ىروقأ وأ خوسنملاك خسانلا نكي نأ :اهنمو ؛©#

 زوجي الو «نآرقلاب ةنّملاو «نآرقلاب نآرقلا خسن زوجي لصألا اذه ىلعو «هب

 زوجيو «ةرتاوتملا ةنسلاب يأرلا باحصأ هزاجأو ءاندنع ةنّسلاب نآرقلا سن

 84-١ :ص ساحنلل خوسملاو خسانلاو « 51 :ص فلؤملل خوسملاو خسانلا 0(

 .الا/ 76 :ص ساحنلل خوسنملاو خسانلاو « 51 :ص فلؤملل خوسملاو خسانلا (؟)

 .ها/- 01 :ص خوسنملاو خسانلا هباتك يف خسنلا ماسقأ نّيبو امهركذ ()

 هيلع الولدم وأ هيلع اصوصنم نوكي نأ :عبارلا :مث ؛ةثالثلا هذه « طورش ةتس ىلإ اهلصوأ (:)

 خوسنملا نأ :سداسلا «لدبلا ىلع هب رمألا دورو لقعلا يف زوجي ايعرش نوكي نأ :سماخلا
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 ١ 9 تع مما ده ا لل ع

 ءيش خسن زوجي الو «هب رتاوتملا خسن زوجي الو ءرتاوتملاب دحاولا ربخ خسن
 هفالخب رابتعا الو َّبَصألا هزاجأو «روهمجلا دنع سايقلاب ةنسلاو نآرقلا نم

 [|/0] يف ءاوهألا لهأ رئاسو ةّئردّقلا نم دحأ فالخب الو ,هلوصأو هقفلا يف

 . ")هقفلا لوصأ

 تقو لوخد دعب ٌنوكي نأ بجي اولاقف ءاطرش خسنلا يف موق داز دقو
 00 را و
 امك «هتقو ءيجم لبق ءيشلا حسن ىربي ال نم لوق اذهو  خوسملا لعفلا

 لثم خسانلا ّنوكي نأ خسنلا طرش نم ْنأ رهاظلا لْهَأ ضعب معزو

 هنم لقثأ وه امب ءيشلا خسن زجي ملو «هب لمعلا يف هنم فخأ وأ خوسنملا

 ىذألا خسنكو ءامتح هباجيإب ؛")'موصلا يف ةيدفلا خسنك ؛اندنع زئاج كلذو

 ."7همجر وأ ينازلا دلجب انزلا يف

 :هغلب مث هدورو دنع خسنلا هغلْبي مل نميف اوفلتخاو

 (خسلاب هلمع تْقو ىلإ خوسنملاب هلمع ٌحِصي لاق نم انباحصأ نمف

 نع فالخلا لقنت لوصألا بتك تلاز امف ؛هيلع عّياتم الو «مّلسم ٌريغ انمامإ نم اذه لعل 00(
 دامتعا نم هوركذ ام كلذ نم «هولصف وأ هولصأ ام ىلع ءانب بتك تسّسأ امبرو « ةلزتعملا

 ريغو « يرصبلا نيسحلا يبأ هذيملتو رابجلا دبع يضاقلا بتك ىلع يدمآلاو يزارلا مامإلا

 .ملعا هللاو روهشم وه امم كلذ

 )١( :ةرقبلا ةروس] «نيكحشو ُماَعَط ٌةَيَذِه .َيوُعيِطي َنيِذلا َلَعَول :ىلاعت هلوق يف 18[
 :ص فلؤملل خوسنملاو خسانلا رظناو «[1417 ةبآ ةرقبلا ةروس] 179.

5-5 
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 هه نإ اَمُهْنَع أوُضرَعَأف اًسَكْضأو هت نإ اًمُهوُداََق مكن اَهيِأَي ادار :ىلاعت هلوق يف () 3
 :ص فلؤملل خوسنملاو خسانلا باتك :رظناو «[17 :ءاسنلا ةروس] «اًمِيِحَ اًبآََت تاك
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 9 لدجلا يف اهلامعتسا ةيفيكو ةّلدألا طورش نايب يف بابو 2

 .روذعم هّنكل ,هخسنب همّلع لبق هب لمعلا هيزجي ال لاق نم مهنمو

 ىلع «لزعلاب 2)هملع لبق ليكولا لمع اوجّرخ فالخلا اذه لجألو

 .لوُزغم هنأب همّلع لبق فورصملا مكاحلا مكح يف لوقلا كلذكو « نيهجو

 م5 قام دق-

 . خسانلا نم رهاظ ملق قبس وهو ؛ "هلمع' :لصألا يف 6
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 تابلاطملاو ةلئسألا هوجو نايب

 ١ :ىلاعت هللا ءاش نإ اهتمجرت هذه لوصف ةينامث ىلع لمتشم باب اذه

 ؛ هدحو لاؤسلا تاودأ ىنعم يف :لصف

 ؛ هظافلأو لاؤسلا تاودأ ركذ يف :لصف

 ؛ هعاونأو لاؤسلا ماسقأ ركذ يف :لصن

 ؛ بهذملا نع لاؤسلا ةيفيك نايب يف :لصف

 ؛ ةلالدلاب ةبلاطملا ةيفيك نايب يف :لصن

 ؛ ةلالدلا هوجوب ةبلاطملا ةيفيك يف :لصف

 ؛ ةمدقم ريغ نم مازلإلا هوجو نايب يف :لصن

 ؛نوكي ىتم ةبلاطملاو لاؤسلا ءاهتنا نايب يف :لصو

 اهنم لصف لك يف ركذنسو « بابلا اذه لوصف هذهف

 . هللا ءاش نإ هاضتقم





 ٍ 9 هّدحو لاؤسلا ىنعم نايب-١ 9

 لوزلا لصملا

 هدحو لاؤسلا ىعم نايب ف

000 

 :يناعم يف كرتشم ٌّيسا لاؤسلا

 , ىودجلا لوبق بلط :اهنمو ؛ ينغلل ريقفلا ةلأسمك ')ىودجلا بلط اهنم

 ةلأسمكو «هنم ةبهلا لوبق بلط «ةبهلا لوبق هل بوهوملا بهاولا ةلأشمك

 مرجملا ةلأسمك « ظيغلا مظكو وفعلا بلط اهنمو ؛ هتفايض ٌلوبق هفيض فيضملا
 ؛ هبنذ نارفغ

 تعضو ةغيص :هتقيقحو ؛2"رابختسا هانعم يِلَدَج لاؤس اهنمو

 ام بيجملل لئاسلا لاق اذإف ؛ هلصأ نع هل رييغت ريغ نم باوجلا جارختسال

 ةغيصب هدروأ هنأل ؛حيحص لاؤس لوقلا اذهف ؟ملاعلا ثّدح يف كبهذم

 «؟ملاعلا ثودح يف كبهذم ام «ينربخأ :هل لاق نإو ؛هانعم ىلع «لاؤسلا

 .©0لاؤسلا ظفل ال رمألا ظفل هظفلو «لاؤسلا ىنعم هانعمف

 (؟”ريرج لوقك « ريرقتلا هب دصق اذإ هانعم يف سيل ام لاؤسلا ظفلب نوكي دقو

 .مجاعملا نم هريغو حاحصلا راتخم يف "يد ج" ةدام رظنا ؛ةيطعلا يأ ىودجلا )١(
 .ىرخأ تافيرعت نمض فلؤملا فيرعت لعجو «ءاعدتسالاب (19 :ص) ةيفاكلا بحاص هفرعو (؟)

 )700/١1(. حضاولا يف هنع هلقن اذك ()

 :اهعلطم ةديصق نم ةرشع سماخلا تيبلا يهو «بدألا بتك يف لوادتم روهشم تيبلا (4)
 ةرهمج ؛ )89/١( بيبح نب دمحم حرشب ريرج هناويد :رظنا «"حاص ريغ كداؤف لب وحصتأ"
 ١44(. :ص) يبلاعثلل بادآلا بابل ٠١6(« :ص) برعلا راعشأ

 عع”
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 : [رفاولا]

 حار َنوطُب نيملاّعلا ىدنأو اياطّملا بِكَر نم ٌريخ ْمتسلأ

 هللا لوقك «لاؤسلا ىنعم يف نوكي ال « ءلاؤسلا ظفلب خيبوتلا كلذكو
- 0 

 . [10 :ةرقبلا] 4 َمُكحْلِحَأَد اًنوَمأ ٌرْسكَو هنأ َنوُرْفَكَت فّْيَح# :هناحبس و مَ

 «ارابختُسا هتيمشت زوجيو « يلّدجلا لاؤّسلا وهف اباوج ىضتقا لاؤس لكف
 هديبع لأس دق ع هللا نأل امالعتسا الو ءاماهُفتْسا هئيمست زوجي الو

 "7ههمّلغتسا الو مهمهفتسا لاقي الو «باوجلا مهنم بلطو « مهربختساو

 هنع لأسيف ؛«لاؤّسلاب بولطملا ىنعملا ىلإ رظني نأ لئاس لكل يغبنيو
 لّدع نإو «بولطملا وهف «هلاؤس هيضتقي امب بيجملا هباجأ نإف «"”هتادأب
 ؟ِضاَرْعَألا ةيؤر يف كلوق ام :هل لاق اذإف «هنع هلأس امع باوجلاب هبلاط هنع
 يف كلوق ام :هل لاق وأ «موق اهزاجأ دق وأ موق اهلاحأ دق :بيجملا لاقف

 لئاسللو ءاباوج اذه نكي مل «موق هّحابأ وأ موق همّرح دق :لاقف ؟ذيبنلا برش

 ."'هتلأسم يف هراتخي امب هبيجي ىتح «هيلع هيف قييضتلا

 .باوجلا طورش يف يتأي مالكلا اذه [با:ع] حرشو

 زاجأ (؟١/148) حضاولا يفو « 001/١ هقفتملاو هيقفلا يفو ةدعلا يف لاق فيرعتلا اذه لثمب )01(

 .مالعتسالاو ماهفتسالا ىلع لاؤسلا قالطإ ليقع نبا

 ٍلاؤسلا ٌدَحو" :هلوقب لاؤسلا فيرعت يف ليقع نبا لصأ هترابعو لصفلا نومضم لعل :تلق (؟)
 .(؟١/92) هقفلا لوصأ يف حضاولا "ماهفإلا يف هتادأب رابخإلل ُبلّطلا :وه

 لدجلا يف ةيفاكلا رظناو )7021/١(« ةلاحإ الو ريبخت يع نم عضازلا ىف ةرايغلا عت لق ةفإ

 .(70:ص)

 رح
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 بايلا ازه نم يناثلا لصملا

 هظافلأو لاؤسلا تاودأ نايب يف
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 فيكو يأو نمو امو مأو فلألاو له :يهو «2)ةرشع لاؤسلا تاودأ

 ؛ ىتمو نيأو مكو

 كلوق ىنعم ىلإ وأ « فيك ىلإ اهانعم عجريو « ىنأ :ظفلب لاؤّسلا عقي دقو

 . [م9/ :نارمع لآ] ومآ ردع َنِيَوْه كلا اذه قل َّنَأ»# : ىلاعت هلوقك « نيأ نم

 :كلذكو «ماللا اهيلع تلخد ءام :هلصأو «بكرم لاؤسف "مل" امأو

 .نع :هيلع تلخد ءام :هلصأ ١[« :ابنلا] 4 هَ مَع

 ؛ اهفالتخال اهنع باوجلا فلتخيو اهيناعم ةفلتخم اهانركذ يتلا تاودألاو

 تلخد اذإو ال وأ معن :هباوجف «؟ديز كاتأ له :هريغل لئاسلا لاق اذإف

 ىنعمب "له" نوكي دقو ءالاؤس نكي ملو ءاضيرحت راص ؛"ال" ىلع له
 ١[« :ناسنإلا] هدأ َّنَم ٌنيِح نضال َلَع ّنَأ لَك :هلوقك ءالاؤس نوكي الف "دق"
 هني أ

 الإ يرحم ْلَمَو# :هلوقك ءالاؤس نوكي الف ءازجلل اريرقت نوكي دقو

 ؛رظناو 2544 - 7948/١ حضاولا يف ليقع نبا ءهنع هلقنو ءوه امك لصفلا اذه صخل )١(

 ."18:ص لختنملا « يلازغلا

 .(4714/1) صئاصخلا « ينج نبا :رظنا (؟)

/ 
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 .ال وأ معن :هباوجف الاؤس "له" تناك ىتمو ؛[١٠ :ابس] « َروُمَحْل
 «نيروكذملا دحأ نييعت اهباوجف «"مأ" ل ةلباقم تناك نإف ,فلألا امأو

 00 ا ؟ورمع مأ ديز كاتأأ :لئاقلا لوقك « يفنلا وأ

 :هلوقك ١ يهنلا ىنعم يف نوكيو «فلألاب لاؤسلا ةغيص ىلع نوكي دقو

 .كلذ يف اوعمطت ال يأ ء[ه :ةرقبلا] « رك أوم هم نأ َنوُمَمْطفأ#ل

 .اهدحو فلألا ريغ لداعت الو ءادرفم اهب لاؤسلا عقب الف «"مأ" امأو

 «لقعلاو زييمتلاب فصوي ال امب هباوجو « سنجلا نع لاؤسف «"ام" امأو

 لعفلا نع "ام"ب لاؤسلا عقيو ءام ةفص وأ لوق وأ بوث وأ راد وأ سرف نم

 .امسا الإ رابختسالا يف نوكي الو ء فصولاو فرظلاو مسالاو

 .ةصاخ زييمتلا وأ لقعلاب فصوي نمع لاؤسف ؛"نم" امأو

 هلع ةشكيف امهبم نوكي ا باوج نأل ا كعب يتأي لاؤس "ا

 ( ليق دقو « نطق ّيأ :ذئنيح لوقيف « نطق لاقيف « كبوث ام :كلوقك "يأ" باوجب

 .")هنم صخأ وهف « سنجلا نم عون ' ل باوجو « سدج ' 'ام'' باوج نإ

 لاحلاو « لاحلا نع لاؤس ”فيك"و «ددعلاو رادقملا نع لاؤس "مك"و

 لاؤس "نيأ"و ؛ةّرم اهفالخ ىلعو «ةّرم اهيلع ناكو «ىنعملا اهب فّرصت ام

 يذلا مسالا ىلعو « لعفلا ىلع لديو « نامزلا نع لاؤس "ىتم"و «ناكملا نع

 ىتم :زوجي الو «جورخلا ىتم وأ «ديز جرخي ىتم :ليق اذإ « لعفلا ىنعم هيف

 .لعفلا ىنعم هيف سيل ذإ «ديز

 .ءالم- ال: :ص ةيفاكلا يف هنم هدافتسا 00(
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 «نوثالث وأ نورشع :كلوقك «ددع هباوجف ؟ كاتأ مك :لئاسلا لاق اذإف

 .اهوحنو

 عبرأ :هباوجف ؟ لمحلا رثكأ ٌيِنِس ددع مك :لئاسلا لوق هقفلا يف هلاثمو

 .كلذ وحن وأ «ناتنس وأ « نيئس

 . كلذ وحن وأ « الجار وأ ابكار « هباوجف «ديز كاتأ فيك :لئاسلا لاق اذإو

 ءادعاق وأ امئاق :هباوجو «؟ ةئيفسلا بكار ىلصي فيك « هقفلا ىف هلاثمو

 ؛ كلذ وحن وأ ىلزنم ىف :هباوجف ؟ديز كاتأ نيأ :ليق اذإو

 ىلع «غامدلا وأ بلقلا :هّباوجو «؟ لقعلا لحم نيأ :تايلقعلا يف هلاثمو

 «هراصحإ عضوم يف :هباوجو ؟ هّيذه رّصحمملا رّحْني نيأ :هقفلا يف هلاثمو

 .هيف فالخلا بسح ىلع مرحلا ىف وأ

 .هوحن وأ اذك موي :هباوجف «ديز كاتأ ىتم :لاق اذإو

 «هراصحإ تقو ارجو ةفارعإ قيوعتسلا يابو ل

 تبتر اذإ «هتاودأو «لاؤسلا هوجو عيمج نع بوني د "ام" ظفلب لاؤسلاو

 ام :فيك يفو «هدّدع ام :"مك" يف لوقت كنأ ىرت الأ «لاؤسلا هجو ىلع

 ل ب و ؟هناكم ام :نيأ ىفو ؟هنامزو هتقو ام :ىتم ىفو ؟هلاح

 [أ/::] .هانيب ام ىلع نسحأ هيف ليصفتلاو

"4 
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 بالا ازهق نم كانلا لصفلا

 هعاونأو لاؤسلا ماسقأ نايب يف
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 :©")هاسقأ ةعبرأ ىلع رودي لدجلا يف لاؤسلا

 (ةلالدلا هحو نع لاؤسو «( ةلالذلا نع لاؤسو «بهذملا نع لاؤس

 :ناعون كلذو «مازلإ لاؤسو

 .ةهبش وأ ةلالد وأ بهذم ىلع مازلإ ءادتبا :امهدحأ ؛

 . ةضراعملا قيرط نم مازلإ :يناثلا ©

 بلط هنم دوصقملا نأل «لاؤسلا ماسقأ ىف مازلإلا لخد امنإو

 لاؤس هلوقف ؟ ميسجتلا ىف كبهذم ام :همصخل :لئاسلا لاق اذإف «لاصفنالا

 لاؤس ؟ءوضولا بيترت يف كلوق ام :هلوق كلذكو « ميسجتلا يف هبهذم نع

 باجيإ ىلإ بهذتأ لاق وأ ؟ميسجتلا ىلإ بهذتأ :هل لاق نإف ,بهذملا نع
 اذهف ؟ءوضولا بيترت يف وأ ؟ ميسجتلا يف بهذم كل له :لاق وأ ؟بيترتلا

 ا خا عب ("”ةينئألاو «؟ بهذملا ةَّينْيُأ نع لاؤس لوقلا

 :نيمسق ىلع قاحسإ وبأ هخيش رصتقاو ؛ (77 :ص) ليصفتلا ضعب عم ةيفاكلا يف هعباتو )١(

 لختنملا عجار «اريثك لصفو ينالقابلا يضاقلا بهسأو «ليلدلا نع لاؤسو مكحلا نع لاؤس

 .("هو0 :ص)

 «تقولا وهو نآلا ىلإ ةبسن "ةينآلا"ب ليقع نبال حضاولا ققحم اهطبضو «ةخسنلا يف يهاذك (؟)

 -يف اهطبض نم ائطخم 119/١( يفسلفلا مجعملا) ابيلص ليمج روتكدلا هلاق امك أطخ وهو

 قا
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 :لاق « معن :لاق اذإف ؟اذك يف بهذم كل له :الّوأ لوقي هنأل «29ةيئاملا لبق

 ؟وه ام

 ةينيألا اهلّوأ ءةسمخ اهلعجف «لاؤسلا ماسقأ لدجلا لهأ ٌصضعب ركذ دقو

 .بهذملا نع نالاؤس امهنأل ءدحاو مسق اندنع امهو «ةيئاملا مث

 لوؤسملا وكب نأ نم دبال :لاقو « ةينْيألا نع ءانغتسالا مهضعب ركذو

 نوكي وأ «هيف كش دق هنأل أطخ اذهو «تابثإ وأ ىفنب هنع لئس اميف الئاق

 . عرشلا لهأ نم دحأل لوق اهيف مدقتي مل ةيعرش ةثداح

 ال هنأل أطخ هلاؤسف «؟ مكح ةثداحلا هذه يف هلل له :لئاسلا لاق نإ امأف

 وأ لوق اهيف كل له :لدتسملل هلوقب لاؤسلا حصيو ؛مكح اهيف هلل الإ ةثداح

 ؟مكح

 لاؤسلا هدعب حص ؛هنع لاؤسلا دعب بهذملا ركذب باوجلا ررقت اذإف

 ؛بهذملا ةلالد نع

 هيلع ةلالذلا نع «مْسج هّدوبعم نأب ىتفأ اذإ مسجلا لاؤس :هلاثمو

 هْجو نع لاؤسلا عقي عضوملا اذه يفف ءالعاف هنوك هليلد :لوؤسملا لاق اذإف
 هجو :لاق نإف ؟مسج هنأ ىلع هلعف ةلالد هْجو ام :لئاسلا لوقي نأب « ةلالدلا

 نع مجرت امك "نإلا" ىلإ ةبسن "ةيثإلا" باوصلا نأ نيبو «كلذك يناجرجلل تافيرعتلا -
 نأ نكميو «(8 :تافيرعتلا) ةيتاذلا هتبترم ثيح نم ينيعلا دوجولا ققحت هانعمو « ةينانويلا

 171/١( يفسلفلا مجعملا) دوجولا ققحت ىلع اهتلالد ثيح نم "ةينيألا"ب اضيأ اهطبض حصي

 .ملعأ هللاو

 ةيقوف .د اهتطبضو «"وه ام" نع لاؤس وهو « ىنعمب ةيهاملاو ةيئاملاو ؛"ام" :ىلإ ةبسن )١(

 .(78 :ص) ةيفاكلا «رهاظ أطخ وهو 'ةيماملا"

5١ 
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 (العاف ملاعلا عناص ناك اذإف ءامسج الإ العاف دهاشلا يف لقعن ال انأ كلذ

 .امسج هنوك بجو

 :لدجلا ٌلهأ فلتخا عضوملا اذه لثم يفف

 نم عبارلا عونلا يهو « ةضراعمو مازلإ عضوم هنإ :لاق نم مهنمف

 نأ لجأ نم «لعاف هنأل امسج يرابلا ناك نإ :هل لاقي نأ ههجوو «لاؤسلا

 اذه نوكيف «لعاف هنأل افلؤم ّنوكي نأ بجو ءمسج دهاشلا يف لعاف لك

 . مسجلا هب لدتسا ام ىلع احيحص امازلإ

 يف لعافلا نكي مل اذإ َمِل :هل لاقي نأ ههجوو « ةلالدلا يف ىوعدلا حيحصتب

 ةبلاطملا هلهو ؛امسج ٌنوكي نأ العاف هللا ناك اذإ بجو ءامسج الإ دهاشلا

 ٌنوكي نأ هنم مزليف « مسج هنأل العاف نكي مل دهاشلا يف لعافلا نأل «ةديدش

 .امسج لعاف لك

 يف ليهستلا عم ةضراعملاو مازلإلا ىلإ جردتي نأ لئاسلا دارأ نإف :اولاق

 نأ زوجي له :لوؤسملل هلوق يهو ءاهلبق ةمدقم ميدقت هب ىلوألاف «ةبلاطملا

 ؟كلذ زوجي ال وأ ميدقلا يف زئاج ريغ دهاشلا يف لوقعملا فصولا َنوكي

 ؛ اهركذ قبس يتلا ةضراعملا ذئنيح همزلأ ميدقلا يف اهنايرج باجيإ بكر نإف

 :هل لاق ميدقلا ىلع دهاشلا فاصوأ [ب/:؛] ضعب يف نايرجلا عنم نإو

 .ميدقلا يف زئاج ٌريغ ءامسج دهاشلا يف لعاف نوك َنوكي نأ كنِمؤي ام

 نع لاؤس :ماسقأ ةسمخ لاؤسلا ّنوكي نأ بجوي بيترتلا اذهو
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 حيحصت نع لاؤسو « ةلالدلا هجو نع لاؤسو «ةلالدلا نع لاؤسو « بيترتلا

 .لاصفنالا بلط هئمض ىف مازلإ لاؤسو « ةلالدلا هجو ىف ىوعدلا

 حيحصتب ةبلاطملا نأل «ماسقأ ةعبرأ هنأ لاؤسلا يف ةحيحصلا ةمسقلاو

 نع لئاسلاو «ةلالدلا هجوب ةبلاطملا نمض ىف ةلخاد « ةلالدلا ىف ىوعدلا

 .؟0اهيف ىوعدلا هجو حيحصت نع لئاس « ةلالدلا هجو

 هامسو لاؤسلا ماسقأ نم يناثلا ّمسقلا ؛هلدج يف يدنوارلا نبا ركذو

 نلع لدفن دق لووسحلا نآل ءةززاعلا ىددهلف نوسفا دهر قلعلا قعدنا ةسلاب

 ,عامجإ وأ صن نم «ةلعلا ريغ ةلالدب هيلع لدتسي دقو « ةلعب هبهذم حيحصت

 وأ ٌسح نم «ةرورضلا هيف ىعدي دقو «للعلا سنج ريغ نم ةيرظن ةلالد وأ

 هل امنإو ؛هلالدتسا يف هيلع رّيختي نأ لئاسلل سيلو ءرتاوتم ربخ وأ ةهيدب

 .اليبس هيلإ دجو نإ هليلد ىلع ضارتعالا

 لاؤس هنإ لاقي نأ لاؤسلا نم يناثلا مسقلا مسا يف باوصلا ناك اذهلو
 .عونلاك ةلعلاو سنجلاك ةلالدلا نأل «ةلالدلا نع

 ديهمتلا لاؤس :هامس امسق لاؤسلا عاونأ يف نيملكتملا ضعب دازو

 لوقلا وأ مومعلاب لوقلا كبهذم نم سيلأ :لوؤسملل لئاسلا لوقك «ريرقتلاو

 ناعجري الصأ هيلع هسفنل دّهمُيف « ؟ كلذ وحن وأ سايقلاب لوقلا وأ دحاولا ربخب

 ؛ اهيلع همازلإ ديري وأ ءاهنع هلاؤس ديرب ةلئسم ىف هيلإ

 بهذملا نع لاؤس هنأل ءاهركذ قبس يتلا ماسقألا يف لخاد مسقلا اذهو

 18 - الا/ لدجلا يف ةيفاكلا رظناو 000

 و
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 هيف وأ هريغ ىلع همزلأ نإو «هيف لوؤسملا ىوتف ىلع لئاسلا هيف رصتقي اميف
 .امازلإ كلذ دعب

 نوكي ال يناثلا لاؤسلاف «ةلئسألا يف هانركذ يذلا بيترتلا حص اذإو

 جورخلا زوجيف عبارلا امأو « يناثلا دعب الإ ثلاثلا ققحتي الو «لوألا دعب الإ

 ريغ نم بهذملا ىلع نوكي دق مازلإلا نأل ءاضيأ لوألا نمو « ىناثلا نم هيلإ

 « ةحيحص اندنع ىهو « بهذملا ىلع ةضراعملا زاجأ نم لوق ىلع لالتعا

 زوجي الف «كلذك نكي مل نإف «ةرورضلاب امولعم بهذملا ىلع مازلإلا ناك نإ
 .©)ةلئسألا نم ثلاثلا دعب الإ عبارلا مسقلا ىلإ جورخلا

 امهدحأ :نيهجو ىلع ةلالدلا نعو بهذملا نع لاؤسلا نع اولاقو

 ."7”ضيوفت رخآلاو رْجَح

 «هنم ءزجب سيل هباوج ضيوفتلا لاؤسو « هنم ءزج هباوج رجحلا لاؤسف

 كلذكو «رّْجح لاؤس وهف ؟ال مأ باقع ةريغصلا ىلع له :لئاسلا لاق اذإف

 أرقي اذام لاق نإو «رجح هلاؤسف ؟ال مأ ةنيعم ةالصلا يف ةءارقلا له :هلوق

 .هّرئاظن اذه ىلع سقو « ضيوفت هلاؤسف ؟ هتالص يف

 )١( حضاولا رظناو )701/1(.
 )١( ةيفاكلا رظناو ٠١م --41.
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 بايلا ازه نم عبارلا لصفلا

 ليصفنلا ىلع بهذملا نع لاؤسلا ةيفيك نايب يف
0 

 قفتملا نع لاؤسلا نإف « فالخلا عضوم يف هلاؤس نييعت لئاسلل يغبني

 وأ هيلع مازلإلا ديري نمل هنع لاؤسلا زوجي امنإو «تقولل عييضت هيف ةرظانملل
 .هتلالد ىلع

 املاع ارداق هناحبس يرابلا نوك نع ايلزتعم لأس ايتافص نأ ول :هلاثمو

 هيف هلالتعا فرعيل كلذ نع هلأس نإو «هنم اوغل كلذ ناك «هيلع هرظانيل

 .اغئاس ناك هملعو قي يرابلا ةردق دوجو «هتلع ىلع همزليف

 ؛هيف ةرظانملل رمخلا برش ميرحت نع ايقارع لأس ايعفاش نأ ول كلذكو
 ميرحت هيلع همزليف «هيف هليلد فرعيل كلذ نع هلأس ولو «ديفم ريغ هلاؤس ناك

 .ازئاج ناك ذيبنلا برش

 ,فالخلا [/:ه] عضوم ىلإ ةراشإلاب هلاؤس صخلي نأ لئاسلل يغبنيو

 ملاع وهو «هيلع قفتملاو «هيف فلتخملا ىلع لمتشي ظفلب هلاؤس لمجأ نإف

 .لدجلا نس نع الداع ناك امهنيب زييمتلاب

 «قالطإلا ىلع ِضاَرْعَألا ةيؤر نع ايلزتعم لأس ايتافص نأ ول :هلاثمو
 ناولألا ةيؤر زاجأ نم مهنم نإف «مهنم نيبرصَبلا دنع اهليصفتب ملاع وهو
 لاؤسلاف ؛« ِضاَرْعَألا نم امهريغ نود نوكلاو نوللا ةيؤر زاجأ نم مهنمو «اهيف
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 نم ءيش له :هلوقب هلاؤس دْيق نإف ءهمّسر نع جراخ قالطإلا اذه ىلع

 ةايحلاو حئاورلاو موعطلا ةيؤر حصي له :هل لاق وأ ؟ هتيؤر ليحتسي ضاَرْعَألا

 ٠ ديدس هلاؤسف ؟ كلذ وحنو ةردقلاو ملعلاو

 تاعئاملاب ةساجنلا ةلازإ زوجي له :ىقارعلل لاق ايعفاش نأ ول كلذكو

 ؛عئام لكب اهتلازإ زيجي ال َيَقاَرِعلا نأل ءاديدس هلاؤس نكي مل ؟ءاملا ىوس

 «لخلاب ةساجنلا ةلازإ نع هلأس وأ نيعلا ليزي رهاط عئامب لاؤسلا دّيق نإو

 ٠لديدس هلاؤسف « كلذ وحنو درولا ءامو

 ( هقالطإ زاج « بيجملا دنع هلاؤس ماسقناب ملاع ريغ لئاسلا ناك نإو

 . ميسقتلا بيجملا ىلعو

 :ماسقأ ةعبرأ ىلع اذه ةلمجو

 ىلعف « بيجملا دنعو « لئاسلا دنع امسقنم لاؤسلا ّنوكي نأ :اهدحأ ؛*

 .هانيب امك فالخلا عضومب هلاؤس دييقت لئاسلا

 بيجملا همسق اذإف ءامهدنع مسقنم ريغ َنوكي نأ :يناثلا مسقلاو !)

 ال ام ميسقت لئاسلل بيجملا نم ملظ لَو :لدجلا لهأ لاق دقو ءاملاظ ناك

 0 مند

 دنع مسقنم ريغ «لئاسلا دنع امسقنم نوكي نأ :ثلاثلا مسقلاو ©

 « ضارخألا عاقب نع ايتافتض لأش ةيرصتلا ةلردمملا نم الكاس نأ ول :هلاغفو

 باوج نم عانتمالا هل سيلو ءاهنم ءيش ءاقب حصي ال :لوقي نأ بيجملا ىلعف
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 حصي ال ام ىلإو هؤاقب حصي ام ىلإ «هدنع ضاَرْعَأْلا ماسقنال «لئاسلا اذه

 .هؤاقب

 هقح نمف «ةمذلا لهأ ةداهش لوبق نع ايعفاش لأس ايفوك نأ ول كلذكو

 ماسقنا لجأ نم هباوج نم عانتمالا هل سيلو «مومعلا ىلع ةلطاب اهنأ لوقي نأ

 اهدرو «ضعب ىلع مهضعب ةداهش لوبقب هلوقل « لئاسلا دنع ةمذلا لهأ ةداهش

 :زيماسملا يلع

 مسقنم ريغ بيجملا دنع امسقنم لاؤسلا ّنوكي نأ :عبارلا مسقلاو ؛

 ناك نإ هل لوقي نأ لئاسللو «هّميسقت بيجملا ىلع نوكيف ؛ لئاسلا دنع

 يذلا عونلا نع ينربخأ هل لاق هنأكف كلذ هل لاق اذإو «همسقاف كدنع امسقنم

 نأل لاؤسلا اذه لطب ولو «هنع كتلأس يذلا سنجلا عاونأ نم هيف ينفلاخت

 نع هلاؤس لّطبل فالخلا عضوم فرع ولو «فالخلا عضوم فرعي ال لئاسلا

 : 0اهتيغب اهفرغت مل اذإ ةلالدلا

 نع هايإ هرابختسا زاج ءاهب هلهج عم هتلالد نع هرابختسا حص اذإو

 ؛هب هلهج عم «نييعتلا ىلع فالخلا عضوم

 دوجو زاوج نع ةيرصبلا ةلزتعملا نم ادحاو لأس ايتافص نأ ول :هلاثمو

 عونو « لحم يف ال عون :ناعون ٍضاَرْعَأْلا :بيجملا لاقف « لحم يف ال ضرع

 يذلا عرفلا نع تنأ ينربخأ لوقي نأ لئاسلل ناك لأست امهّيَأ نعف « لحم يف

 يف هبهذم نايب هقح نمف «عقو هيف فالخلا نإف «لحم يف ال هدوجو زيجت

 . لحم ىف ال همعزب ماسجألا ءاقب دوجوو لحم ىف ال هللا ةدارإ دوجو هتزاجإ

 . الاثم الصأ انه امب ءاج دقف ١( :ص) لدجلا يف ةيفاكلا :رظنا )١(

 ال
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 لوقي نأ هل نكي مل ("9رّبدُملا عيب نع ايفوك لأس ايعفاش نأ ول كلذكو

 عيبلا عنم ةنابإ هيلع لب ءرخآلا نود امهدحأ عيب زوجي «ناعون يدنع ربدملا

 هتزاجإ عم كلذ ليصفت لئاسلا ىلع سيلو ( هريبذت قلطملا ربدملا يف هذنع

 .ربدم لك عيب

 اديقم لئاسلا لاؤس ّنوكي نأ ءاهّلك ماسقألا هذه يف [ب/؛ه] نسحألاو

 .بْغَّشلل عطقأ نوكيل «بيجملا ميسقت نع اعنتمم « فالخلا عضومب

 بيجملا ناك سدجلا بيجملا مسقو  عونلاب لاؤسلا لئاسلا ديق نإف

 .رظّنلا قيرط نع الداعو « لئاسلل املاظ

 بيجملا لاقف ؟ال مأ ةلاح زوجت له :2")ةباتكلا نع ايفوك لأس يعفاشك

 بيجملا اذهف ؛ لجأ نم هيف دب ال عونو الاح زوجي عون « ناعون يدنع دوقعلا

 بجوي ال دوقعلا سانجأ ماسقناو «دوقعلا نم عونب ديق دق لئاسلا نأل « ملاظ

 .اهنم صوصخملا عونلا اذه ماسقنا

 .ةيافك اهنم انركذ اميفو «ةريثك ةلثمأ اذهلو

 يقبو هتوم دعب هفلخ :انالف ربدو «بهذ :ئىشلا ربد نم ءابلا ديدشتو ميملا مضب :ربدملا )١(

 ةيتيوكلا ةيهقفلا ةعوسوملا ؛هديس توم ىلع هقتع قلع يذلا قيقرلا :احالطصاو .هدعب

 .(118 :ص) ءاهقفلا ةغل مجعم (18/71)

 قتعي هنأ هيلع دبعلا بتكيو مجنم لام ىلع هتمأ وأ هدبع لجرلا بتاكي نأ :ةبتاكملاو ةباتكلا (؟)
 ةيهقفلا ةعوسوملا «(2010/7) ريبكلا حرشلا بيرغ يف رينملا حابصملا ؛موجنلا ىدأ اذإ

 .("55/78) ةيتيوكلا
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 حبحصت ىلع ةلالدلا نع الاؤس ّنوكي نأ «ةلالدلا نع لاؤسلا طرش نم

 داسفلا وأ ةحصلا مولعم نوكي الو «رظَنلا لهأ نيب هيف فالخلا عوقو حصي ام

 نع لاؤسلا نسحي الف ؛ ةرورضلاب هداسف وأ هتحص ملعت يذلا امأف « ةرورضلاب

 . 0دئاعم هيف فلاخملا نأل هيلع ةلالدلا

 سيل هنأل ءاقلطم الاؤس ٌنوكي نأ اضيأ ةلالدلا نع لاؤسلا طرش نمو

 ءاقلطم ةلالدلا نع هلأسي لب «ةلدألا نم اعون بيجملا ىلع حرتقي نأ لئاسلل

 .بيجملا ىلإ ةلالدلا نييعت يف رايخلا مث

 ىلع له فرعتي نأ دارأ اذإ امأف «هبهذم ةحص يف لئاسلا هعزان نإ اذه

 يف كل له :كلوقك ؛"له" ظفلب هلاؤس عقي نأك ءام سنج نم ةلالد هبهذم

 نوكيف «؟ سايق اهيف كل له وأ «؟ةنسلا نم وأ باتكلا نم ةلالد ةلأسملا هذه

 نع كلذ دعب هلأس «معن بيجملا لاق اذإف «ةينْيألا نع الاؤس لاؤسلا اذه

 ؟ يهام :لاقف (ةيئاملا

 ىلع الاد ناك نإف « هيف رظني نأ لئاسلا ىلعف « هليلد ٌبيجملا ركذ ىتمو

 .(7ه5 :ص) لختنملا 8١(« :ص) ةيفاكلا )١(
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 هيلع مازلإلا وأ ةضراعملا دارأ نإف «هجو هيف هتبلاطمل سيلف « فالخلا عضوم

 عضومب قلعت لئاسلا دنع هل لالدتسالا نكي مل نإو ءاهّهجو هيلع لكشأ نإ

 .ةمئاق ةلالدلا ةيئامب ةبلاطملاف هجو ىلع فالخلا

 [تايلقعلا يف ةلالدلا نع لاؤسلا]

 ؛ةيلقع ةلالد اهيف بيجملا ىعداو «مالكلا ملع يف ةلأسملا تناك نإو

 ةيضق نم رهظي نأ نم هيلع لدتسي يذلا همكح ولخي الف « لصأ ىلع ةّينبم
 «ةدحاو ةيضق نم رهظب ناك نإف «رثكأ وأ نيتيضق نم الإ رهظي ال وأ «ةدحاو

 نأل «ةيضقلا كلت لصأل هميلست دعب ةلالدلا هجوب بلاطي نأ لئاسلل سيلف

 ءايلالدتسا وأ ايرورض لصألا ناك ءاوس « ةيضقلا ميلست بجوي لصألا ميلست

 . ةيرورض هتداهش نوكي نأ دعب

 ءاهيف ةثداحلا ضاَرْعَألا ةقباس ريغ ماسجألا نأ تبث اذإ :انلوقك اذهو

 لصألا اذه ملس نمف «ةئَدْحُم ماسجألا ّنوكي نأ لصألا اذه ةيضق نم بجو

 .تنعتم وهف «اهيلع ةلالدلاب بلاطو « هتيضق يف عزان مث

 نم عرفلا يف هّمكح رهظي ال «ليلدلا هيلع ىنب يذلا لصألا ناك نإو

 ةيضقلا ركذ دنع ةبلاطملا لئاسللف « نيتيضق نم رهظي امنإو «ةدحاو ةيضق

 ىلإ رقتفم ضرع لكو « ضرع نول لك :هلوقك نيتيضقلا رهظأ اذإف «ةدحاولا
 لئاسلل سيلو « لحم ىلإ رقتفي نول لك نأ نيتيضقلا نيتاه نم رهاظلاف « لحم

 :نيهجو نم ةبلاطملا هل نكلو «هتحص ىلع ةلالدلاب بلاطي نأ اذه لثم ىف
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 ةقفاوم وأ سح وأ ةهيدب ىلإ هدرب ىتح ةمدقملا ةحص ىف :امهدحأ 0#

 .اهيلع ءانبلا يف ءاهل يلدج [1/::] ميلست وأ اهيلع

 .ةداهشلل ةمدقملا ءاضتقا ةحص ىف :ىناثلاو ؛#

 لصألا كلذ ولخي ال «هميلست لئاسلا ىلع بجي بيجملل لصأ لكو
 :هوجو دحأ نم

 عوطقم صبب وأ « ةيلقعلا لئاسملا يف لوقعلا لئاوأب هتحص مولعم هنا امإ

 ؛ ةيعرشلا لئاسملا ىف هتحصب

 ؛لئاّسلا هيلع هقفاوي امم هنأل امإو

 دعب الإ هيف مالكلا نكمي ال امم «هيلع لدتسا يذلا عرفلا نأل امإو

 متي ال «ّجحلا ىلع ةراجإلا زاوج نع لاؤسلاك « هيلع ىنب يذلا لصألا ميلست

 ىلعو ؛ لصألا ىلع قافتالا عم عرفلا يف فالتخالا عقي نأ زوجي دقو

 .©)عرفلل لصألا ةداهش نع هيف لاؤسلا نوكيو «لدجلا رثكأ رودي كلذ

 عم فالخلاك عرفلا ىلع قافتالا عم لصألا يف فالخلا عقي دقو

 ينبملا ماسجألا ثودح يف انل هتقفاوم عم «ضاَرْعَألا تابثإ يف 2")َصألا
 .ضاَرْعَأْلا ثودح ىلع

 فالتخا رادم هيلعو « طانملا قيقحتب اضيأ ىمسملا وهو «هيئزج ىلع ىلكلا قابطنا قدص يأ )١(

 .نيرظانتملاو «راظنألا

 .هتمجرت تمدقت )٠١(
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 نع بيجملا عنم لئاسلل نوكي الف عرفلاو لصألا يف فالخلا عقي دقو

 . عرفلل هتداهش هجوب امإو «لصألا حيحصتب امإ ةبلاطملا هل امنإو «هيلع ءانبلا

 [تايلقنلا يف ةلالدلا نع لاؤسبلا]

 نع لأسي نأ لئاسلل يغبنيف ؛هقفلا تايفالخ يف ةلأسملا تناك نإو

 لدتسا ءاش نإف « بيجملا ىلإ لاؤسلا دعب رايخلاو ءاقلطم الاؤس اهيف ةلالذلا

 لصأ ىلع هانب اذإو ؛ هل لصأ ىلع هانب ءاش نإو «ةلالدب لاؤسلا عضوم يف

 ءانبلا هجوب هبلاطو لصألا هل ملس ءاش نإف « لئاسلا ىلإ كلذ دعب رايخلاف «هل

 .هيلع ةلالّدلاب هبلاطف « لصألا يف هعزان ءاش نإو « هيلع

 ىتح ثلاث ىلع يناثلاو «ناث لصأ ىلع لصألا كلذ ىنب نإ كلذكو

 ىنعم الإ لمتحي ال يذلا صنلاك ؛ ةيعرشلا ماكحألا يف ُلّرَأ وه ام ىلإ يهتني
 .هفالخ ىلإ ليبس ال عامجإ وأ ءادحاو

 اهيف هاوعدف «هاعدا صنب فالخلا عضوم ىلع بيجملا لدتسا نإو

 ةبلاطملا ىلع تابثلا لئاسلا ىلع اهيف بجي ةدسافلا « ةدسافو ةحيحص :ناعون

 يف هاعدا يذلا صنلا نم هتلالد هجو رهظي مل نإف ءاهرهظي نأ ىلإ « ةلالدلاب

 صنلا ريغ ةلالد ىلإ وأ رخآ صنب لالدتسالا ىلإ لقتناف « فالخلا عضوم

 عضوم يف اهمسا دوجوب ةحيحص صنلا هاوعد تناك اذإو «عطقنم وهف

 وأ ءاههجوب ةبلاطملا هل امنإو ةلالدلاب هتبلاطم لئاسلل نكي مل «فالخلا

 ىلع اليلد صنلا بيجملا ىعدا اذإو ءاهيلع ةضراعملا مازلإلا نع لاصفنالاب

 :ماسقأ ةثالث نم لخي مل هنع لئس ام

 ه0
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 هب قلعت يذلا مسالا نأ ىلع بيجملاو لئاسلا قفتي نأ :اهدحأ ؛)

 ؛ اهرهظي نأ ىلإ ةمئاق اهيلع ةلالدلاب ةبلاطملاو

 تراص ىتح اهُبحاص اهجلاع اذإ «رمخلا نع ايعفاش لأس ىفوك هلاثمو

 كاضتالاو ةيرقلاو دلك انت »: ىلا هلا لوي: هميرتس "ىلع :لدعسيف الخ

 هل لوقي نأ يفوكلل ناك ١+[« :ةدئاملا] * ُهَُتْجَلَم ٍنطتَّشلَأ ِلَمَع نم شْم ملل

 ؛«بيجملاو لئاسلا نيب هيف اعزانتم مسالا ٌنوكي نأ :يناثلا مسقلاو ؛)

 :ةسمخ هوجو ىلع كلذف «برعلا نع هيف ةياورلا تفلتخا نإف « هيلع

 كلت ىلع عقي مسالا كلذ ْنِإ ةغللا لهأ ضعب لوقي نأ :اهادحإ

 لوق نوكيف «برعلا ةغل نم هنوك ركنأو « اهيلع عقي ال هريغ لاقو  نّيعلا

 .يفانلا لوق نم ىلوأ امهنم تبغملا

 يفني الو اذك ىلع عقي مسالا اذه امهدحأ لوقي نأ :يناثلا هجولاو

 لوألا ىلع هعوقو يفني الو ءرخآ ائيش ىمسي رخآلاو «هريغ ىلع هعوقو

 ؛ نيدض ريغ نيفلتخم وأ نيدض اناك ءاوس امهيلع اعقاو [ب/::] نوكيف

 يعديو «نايعأ ىلع مسالا عوقو امهدحأ يعَّدي نأ :ثلاثلا هجولاو د

 .هعابتاب ىلوأ مومعلاب لئاقلاف «نايعألا كلت ضعب ىلع هعوقو رخآلا
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 29 تابلاطملاو ةلئسألا هوجو نايب يف باب ب

 ءازج ىف موصلا لوخد ىلع ةلالدلا نع ايعفاش لأس يفوك :هلاثمو
 كَيَّضلأ أوُلُدْفَت الإ» :هلوق رهاظب لدتساف «مرحلا ىف لالحلا هلتق يذلا ديصلا

 .©"0هئازج يف موصلا ركذ يفو « ةيآلا رخآ ىلإ [4 :ةدئاملا] 4« ٌةرْخ َرْفَلَو

 ةمرخلا نفاه نإ :ىفوكلا هل لاقف

 (مرح :مرحلا يف نيلخادللو ( مرح نيمرْخُملل لاقي :لوؤسملا لاقو

 ةيآلاو ؛«"0مارحإلا نم مرخأ لاقي امك «مرحلا لخد اذإ ؛مرحأ :لاقي هنأل

 .امهديص ءازج ىف لخاد موصلاو ءامهل ةلماش

 ال نيعلا هذه ىلع عقي مسالا اذه :امهدحأ لوقي نأ :عبارلا هجولاو

 هجولا اذه يفو ءاهيلع هعوقو عنميو ءاهريغ ىلع مسالا ٌرخآلا عقويو ءاهريغ

 .امهيفن نود امهتابثإب ذخؤي اضيأ

 لوقيو ءاذك همسا ءىشلا اذه امهذحأ لوقي نأ :سماخلا هجولاو

 هل تبثيف «هبحاص هتبثأ يذلا مسالا هنم عنميو «هركذي رخآ مسا هل رخآلا

 مسالا تابثإ لوؤسملل زوجيو ءامهّدحأ امهنم دحاو لك تابثإب «نامسالا

 .ةعيرشلا بحاص نع هيوري ربخب

 هلوقب لدتساف « خوبطملا ذيبنلا ميرحت نع ايعفاش لأس يفوك :هلاثمو

 لدتساف «ارمخ ذيبنلا ةيمست ىف لئاسلا هعزانف «"70مارح رمخ لك» :©

 .(؟5/5١؟) ءاملعلا فالاتخا رصتخم « يواحطلا ؛رظنا 00(

 -يف ملسم هجرخأ ؛(47140) دمحأ هجرخأ :رمع نبا مهنم ةباحصلا نم ةعامج نع يور ()
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 9 ةلالدلا نع لاؤسلا ةيفيك نايب 09

 :هلوق مومع يف لخد مسالا تبث اذإ لاقو « '""(رمخ ركسم لك» :#8 هلوقب

 .«مارح رمخ لك)»

 :صنلا بيجملا ىوعد ماسقأ نم ثلاثلا مسقلاو ؛:

 لاؤسلا عقو ام ىلع صنلا مسا عوقو ىلع بيجملاو لئاسلا قفتي نأ

 وأ ةلالدلا هجوب ةبلاطملا هل امنإو « ةلالدلاب ةبلاطملا لئاسلل نوكي الف «هنع

 .اهيلع مازلإلاو ( ةضراعملا

 وأ المجم ارهاظ وأ امومع ىعدا اذإ امأف ءايلج اًصن ىعدا اذإ هلك اذهو

 هركذن امك « ةلالدلا هجوب ةبلاطم نوكي هيلع لاؤسلا نإف « باطخ ليلد وأ اسايق

 .ىلاعت هللا ءاش نإ اذه دعب لصفلا ىف

 ت دواد يبأ نئس )5٠١7( مارح رمخ لك نأو رمخ ركسم لك نأ نايب باب ةبرشألا 3

 88٠". (0/7/5) طوؤنرألا ت هجام نبا ننس 5194 (070/0) طوؤنرألا

 .قباسلا ثيدحلا هسفن وه )1١(
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 سراسلا لصفلا

 ةلالدلا هجوب ةبلاطملا ةيفيك يف

304 

 :لوؤسملا ليلد يف رظني نأ لئاسلل يغبني

 ةمدقم اهل ةلالدلا تناكو «مالكلا نم ةلأسم ىف لاؤسلا ناك نإف

 ؛ةلعب بيجملا لدتسا ىتمو ءاههجوب هبلاطي مل «ةقداص ةداهشو «ةحيحص

 نفاافانب امك ةححملا ةلملا طوزتف اهيل قوتشاو“ «اهنالو لغم نق اهارجأَو

 ةضراعملاو مازلإلا هل امنإو «ةلالدلا هجوب هتبلاطم هل سيلف «للعلا طورش

 .اليبس هيلإ دجو نإ ؛اهيلع

 :رظن ؛هقفلا نم ةلئسم يف عازنلا ناك نإو

 قيلعت نكمي يذلا قلطملا ظفللا وهو « صنلا ٌبيجملا اهيف ىعدا نإف

 : رظن « هقالطإ دنع هيلع مكحلا

 ؛ ةلالدلا هجوب ةبلاطملا لئاسلل سيلف

 :ىلاعت هلوقب لدتساف «ةباتكلا بوجو نع ايرهاظ لأس ىعفاش :هلاثم

 ةغيص نم دارملا نإ تلق ّمل :لوقي نأ لئاسلل سيلف « [.+ :رونلا] 4ةُهوتاَحَفل
 «بوجولل رمألا رهاظ نأ ىلع لوؤسملاو لئاسلا قافتا عم « باجيإلا رمألا
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 9 مازلإلا ةيفيك نايب -
 ٍٍ-_-_|_|_ تاه

 اهنرقي ةلالدب «بابحتسالا رمألا اذهب دارملا نأ تركنأ ام هل لوقي نأ هلو

 .هلاؤسب

 «نايبلا ريخأت زاوج ىري نمم لوئسملا ناك نإ :نيرخأتملا ٌصضعب لاقو

 اذإ :لوئسملل لوقي نأ هل ناكو «ةلالدلا هجوب ةلئسملا هذه يف هتبلاطم تّحص

 « لوصألا يف رظَتلا دعب الإ « بوجولاب اهيف مكحت ال كدنع رمألا ةغيص تناك

 ,باجيإلا ىلع ذئنيح تلمح الإو ءاهرهاظ نع اهفرصت ةلالد اهيف دجو نإف

 ىلع « [0 :رونلا] 4مُهْوبتاَكَيل :هلوقب لالدتسالا لصألا اذه ىلع كل سيلف

 سيل هنأ ملعي ىتح «لوصألا لئالد نع ثحبلا دعب الإ [0:/1] ةباتكلا بوجو

 .هريغ ىلإ باجيإلا نع هّقرص بجوي ام اهيف

 هفرصي ام مِدَع اذإ رهاظلاب لدتسملا نأل ءاندنع دساف لئاقلا اذه لوقو

 :لاق اذإ ؛مومعلاب هلالدتسا ناك نإ مومعلا نع وأ «باجيإلا يف هرهاظ نع

 «هرهاظ نع يليلد فرصت ةلالد اهيف دجأ ملف يعّسو ردق ىلع لوصألا ُتْدحب

 هلأ مل يتلا نامزألا ىلع: هيكل امكا# هرهالا ىلع ةقارحإ رطنلا اذه دعب يلف

 ةلالدلا َّنأ «لوئسملا نادم اذ لئلا: نأ نع اوفمعلا هقو
 رمألا فرص وأ (مومعلا صيصخت ىعدا اذإ كلذك «لوئسملا نود هل

 نا رتل لع نبا دق داس ليوأتلا هوجو نم هجو ىلإ هرهاظ نع

 ٌتبلط دق :لوقي نأ نم ٌرثكأ «صيصختلا نمو «هرهاظ نع فرصلا نم هعئم

 رظناو هاعدا نم ىلع ليلدلا بجوف «دييقتلا مدعو «صيصختلا مدعو خسنلا مدع لصألا نأل (1)

 . 97 :ص يفارقلل لوصفلا حيقنت حرش

 هع



 35 تابلاطملاو ةلئسألا هوجو نايب يف باب 8

 ىلع رهاظلا تيرجأف ءاهذجأ ملف ءاهلثم َبَلط رهاظلا نع ةفراصلا ةلالدلا

 ٌبلط هبلط نإف «ءاملا بلط نم ٌرثكأ مميتلا يف هيلع سيل رفاسملاك «هاضتقم

 .مميتلا هل ناك هذجي ملف « هلثم

 همسا عوقو يف لئاسلا هعزاني «هب لدتسا يذلا رهاظلاو صنلا ناك نإو

 يهنلاو «باجيإلل رمألا ءاضتقا يف لئاسلا هعزان وأ «فالخلا عضوم ىلع

 هبلاطي نا نيب رايخلا لئاسللو « هلصأ ىلع ءانبلا لوئسمللف كلذ وحنو «داسفلل

 وأ مسالا هل ملسي نأ نيبو ( هيلع هانب يذلا لصألا وأ ءمسالا حيحصتب

 .هيلع مازلإلاب لغتشيو « لصألا

 نإف «ةجح هآري ال لئاسلاو «دحاو ريخب لوئسملا لدتسا نإ كلذكو

 هلثم هيلع همزلأو «ٍلَّدج ميلست هل هملس ءاش نإو « لصألا حيحصتب هبلاط ءاش

 ذل الور: هكشبتا وأ هيمخن وأ

 . لئاسلا هركنيو بيجملا هب لوقي ليلد لك يف بجاو اذهو

 ىلع رمأب وأ مومعلاب لوقي ال وهو «مومعب بيجملا لدتسا نإ امأف

 ال ةلالدب لدعتسا وأ ءرمألا ةغيض نم توجولا ىرب ال وهو ءىش تاجنإ

 حيحصتل هب لالدتسالا نم عونمم لوئسملاف « اليلد اهاري لئاسلاو « اليلد اهاري

 ؛ هبهذم

 «سايقب اهيف هلوق ىلع لدتساو « ةلئسم ْنع ايرهاظ لأس )7 ”يسايق هلاثمو

 ةجيتن رمثت ال ةدسافلا ةمدقملاو «دساف هدنع سايقلا نأل « طقاس هلالدتساف

 ادع ام بهاذملا روهمج مهو ؛ماكحألا طابنتسال الصأ سايقلا ىري نم مومع انه هب دصقي )١(

 . ةيرهاظلا
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 9 مازلإلا ةيفيك نايب - 0

 هيلع دهشتسيو ءاقح هريغ ىلع يعدي نم ةلزنمب كلذ يف وهو «ةحيحص

 « امهتداهشب هاوعد حيحصت هل نوكي الق ءامهبذكيو امهحّرْجِب ( نيدهاشب

 .هلثم اضيأ اذه كلذكف

 يذلا سنجلا نم ةلالدلا ةحصب لئاق كنإ , لئاسلل بيجملا لاق نإف

 هان اد وركلا كلذ هم تللذعلا

 كل سيلو «كدنع أطخ لالدتسالا اذهب لئاسلا لوق نإ :هل ليق

 . اليلد هارت ال يذلا أطخلاب لالدتسالا

 ام ميمعت ىري ال نمم وهو « ببس ىلع جراخ مومعب لدتسا نإ كلذكو

 هآر نإو « هببس عضوم ريغ يف همومعب لالدتسالا هل سيلف , "!ببس ىلع جرخ

 لالدتسالا هلف . ببسلا نود ظفللا مومع ربتعي نمم لئاسلا ناك نإو ؛ اماع لئاسلا

 .اضراعم وأ امْزلُم هيلع اهدروي ةلالدب الإ هببس ىلع هرصق لئاسلل سيلو «هب

 ىلع وأ هب لئاق وهو « هنع يهنلاب ءيشلا ميرحت ىلع لدتسا نإ كلذكو

 هجوب هنع ةبلاطملا تطقس «هب لئاق وهو ءاهنع ىهنلاب ةالص وأ دقع داسف

 ناك «داسفلا ىلع وأ ميرحتلا ىلع ىهنلا ةلالد يف لئاسلا هعزان نإف « ةلالدلا

 ؛ هيلإ مالكلا لقن هل

 اوعيبت ال١ :ّةْلَك يبنلا لوقب , بئاغلا عيب داسف ىلع يعفاش لالدتسا هلاثمو

 ىلع هرصقبو «تايآلا اهرثإ ىلع تلزن يتلا عئاقولا اهنمو «لاؤسلا اهنم عاونأ بابسألاو )١(
 :لاق « يرعشألا نسحلا يبأ خيشلا ىلإ روصنم وبأ ذاتسألا هبسنو» ةعامج هب لاق ببسلا

 اهلعجيو ءاهيف بترت يتلا اهبابسأ ىلع اهب رصتقي «تايآلا نم ريثك يف همالك رودي هيلعو
 .(؟17/0/4) هقفلا لوصأ يف طيحملا رحبلا (ظفللاب دارملا ىلع ةلالدو ءاهل اريسفت
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 7 ملاطملاو هوجو نأيب يف بأب 606 تايلاطملاو ةلئسألا هوجو نايب ىف باب

 مرخملا حاكن داسف وأ «راغشلا حاكن داسف ىلع هلالدتساو «27(زجانب ابئاغ

 .ةلالدلا هجوب هتبلاطم لئاسلل سيلو ءامهنع ىهنلاب

 .هيلإ مالكلا لقن هلف «داسفلا ىلع يهنلا ةلالد يف هعزان نإف [ب/40]

 بوجو وأ «ءام لعف راركَت بوجو ىلع لوئسملا لدتسا نإ كلذكو

 لعفلا ىلع ةموادملا ىضتقي رمألا نأب لاق نإف «هب رمألا رهاظب « هيلع ةموادملا

 ناك نإو «هيف هعزان نإ هيلإ مالكلا لقن لئاسللو «هب قلعتلا هلف «هب رومأملا

 رومأملا لعفلا ىلع ةموادملا يضتقي ال رمألا رهاظ نإ لوقي نمم لوئسملا

 ؛هب لقي مل وأ لئاسلا هب لاق ءاوس « هلصأ ىلع هلالدتسا حصي مل ؛هب

 يبنلا نع ةياورلاب «لاعفألا نم لعف بوجو ىلع لدتسا نإ كلذكو

 موقت نأ ىلإ «بوجولا ىلع هلاعفأ نأب لوقي نمم ناك نإف «هلعف هنأ « كك

 لقن هلو « ةلالدلا هجوب هبلاطي نأ لئاسلل سيلف « بوجولا فالخ ىلع ةلالدلا

 . لصألا اذه يف هعزان نإ ءانيلع هلاعفأ بوجو يف هلصأ ىلإ مالكلا

 ىلع وأ ةالصلا يف ةريخألا ةسلجلا بوجو ىلع لدتسا يعفاش :هلاثمو

 يف ةنينأمطلا بوجو ىلع وأ نيتدجسلا نيب وأ « عوكرلا نع اهيف لادتعالا بوجو

 كلذ يف يور امب « ةالصلا يف ةهبجلا ىلع دوجسلا بوجو ىلع وأ « عوكرلا
 .ليلدلا هّصخ ام الإ بوجولا ىلع هلاعفأ لك لاقو « هلك هللا لوسر ةالص يف

 00 و
 )١1١19( :اهنم عضاوم يف دمحأو ءانيعو اربت ةضفلاب بهذلا عيب باب «عويبلا يف

 ةضفلا عيب :باب ءاهنم «باوبأ يف «عويبلا :يف )/7١1(« :مقرب يراخبلاو «(١٠32٠)و

 .ايرلا :باب ؛ةاقاسملا :يف )١5854(«( :مقرب ملسمو ؛ ةضفلاب
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 ازلاإلا ةيفيك نايب

 لَك يبنلا لاعفأ لثمب نايتإلا بوجو ىري ال نمم لوئسملا ناك نإو
 هلعفب هلالدتسا ٌمصي مل «بدنلا ىلع هلاعفأ نأب لدتسا وأ ءاهيف هنم افقوت

 لدتسا نإ امأف ءهب لقي مل وأ هب لئاسلا لاق ءاوس ؛هلثم بوجوب هلوق ىلع

 هجوب هب ةبلاطملا تَّحص ؛هلاعفأ يف مومعلا ىلع لَك يبنلا لاعفأ ضعبب

 .هلاعفأ هوجو معي ال دحاولا لعفلا نأل «ةلالدلا

 لبق هلك وهسلا دوجس نإ تلق مل :هل لاقف ايعفاش لأس يكلام :هلاثمو

 للك ىبنلا نأ يور امل :ٌبيجملا لاقف ءاناصقن وأ وهسلا ناك ةدايز «مالسلا

 نأ ىلع لدتساف ةلأسملا هذه نع ايفوك لأس وأ «مالسلا لبق هوهسل دجسف اهس

 ؛مالسلا دعب دجسف اهس ٌةلِكَك ىبنلا نأ يور امب مالسلا دعب هدوجس وهس لك
5 1 0 

 لعفلا نأ «نيربخلا نيذه نم دحاو لك يف امهنم لكل لوقي نأ لئاّسلل ناك

 .امهمعي الف اناصقن ةدايز نوكي ال دحاولا وهسلاو «هل مومع ال دحاولا

 سيلف هب الئاق ناك نإف « باطخلا ليلدب بيجملا لدتسا نإ كلذكو

 .ةلالدلا هجوب هتبلاطم لئاسلل

 اهترّمث لاقف ؛"”راّبإلا لبق الخن عاب نم نع ايعفاش لأس يفوك هلاثمو

 اهترمثف رّبؤت نأ دعب الخن عاب نم» :ٌكَي يبنلا لوقب هيلع لدتساو « يرتشملل

 ةرمثلا تناك راّبإلا لبق اهعاب اذإ هنأ ىلع ليلد هموهفم لاقو ؛""”(عئاب

 .ةلالدلا هجوب هتبلاطم لئاسلل سيلف « يرتشملل

 حلصتف ركذلا ةلخنلا علط نم ءيش هيف ٌرْدُيل ىثنألا ةلخنلا علط قش هانعمو حيقلتلا وه :راّبإلا )١(
 .(00 :ص) ةيهقفلا تافيرعتلا ؛ هترمث

 :مقرب يراخبلا :ناخيشلا هقيرط نمو ؛نم :باب «عويبلا :يف «04» :مقرب كلام هجرخأ (؟)
 ٠٠ عريبلا :يف 21647“ :مقرب ملسمو ؛ تربأ دق الخن عاب نم باب :باب « عويبلا :يف «,؟ (

 .رمع نبا نع عفان ثيدح نم ؛رمث اهيلع الخن عاب نم باب :باب
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 هل ملس ءاش نإو «هيلإ لاؤسلا لقن هلف «باطخلا ليلد يف هعزان نإو

 .هأوس ليلدب هضراع وأ هموهفم صيصخت ىلع لدت ةلالد همزلأو « لصألا اذه

 ؛ لئاسلا هب لاق

 ىلع لدتساف «اهلبنس يف ةطنحلا عيب نع ايفوك لأس يعفاش :هلاثمو

 :لاقو ؛ "0(ٌدتشت ىتح ةطنحلا عيب نع ىهنا :كلَي يبنلا نع يور امب هزاوج

 وأ اهلي نق" فداك ءاوسو. « دادعتشالا دعب اهعتب ناوج» ىلع. ليلا توهفن

 . اليلد هلثم ىري ال حيحص ريغ هنم [1/:] لالدتسالا اذهف «هنم ةجراخ

 :رِظن ءاقباس اعامجإ ةلأسملا يف بيجملا ىعدا نإو

 يف رظانُي الف «عامجإلا ةجح ىري ال اًيجراخ وأ اًيماظت لئاسلا ناك نإف

 .هيف هباحصأ فالخب رابتعا ال ذإ هقفلا لئاسم

 ةفص ىف بيجملا فلاخ هنأ الإ ,عامجإلا ةجحب لئاسلا لاق نإو

 هاعدا ام ناك نإف « بيجملا بهذمب هيف رابتعالاف « ةجح نوكي يذلا عامجإلا

 و

 هل امنإو (ةلالدلا هجوب هتبلاطم لئاسلل سيلو هب هلالدتسا زاج هدنع اعامجإ

 هل هميلست وأ ؛هيف هعزان نإ عامجإلا ةفص يف هلصأ حيحصت ىلإ مالكلا ّلقن

 ثيدح نمض «'"كرفي ىتح' ةياور يفو "دتشي ىتح بحلا عيب ..." ظفلب فورعم ثيدحلا )000(

 يف دواد يبأو 1774(2)و (17778) دمحأ دنع ةييه» كلام نب سنأ نع قرط نم يور

 ٠ عيب ةيهارك يف ءاج ام :باب « عويبلا يف (1١؟8) يذمرتلاو ءاهحالص ودبي نأ لبق رامثلا

 ."بيرغ نسح :لاقو' ءاهحالص ودبي ىتح ةرمثلا

 هد



 4 مازلإلا ةيفيك نايب -1 عب

 هل سيلف «هدنع اعامجإ بيجملا هاعدا ام نكي مل نإو «هّلثم هيلع همازلإو

 . لقي مل وأ لئاسلا هب لاق ءاوس لئاسلا ىلع هب لالدتسالا

 رصعلا لهأ نم دحاولا لوق يف فالخلاك « عامجإلا ةفص يف فالخلاو

 يلوق دحأ ىلع يناثلا رصعلا لهأ عامجإ يفو « فلاخم هل فرعي ملو رشتتنا اذإ

 كلذ وحنو سايق نع هيلع رصعلا لهأ عمجأ اذإ لوقلا يفو «لوألا رصعلا لهأ

 ."7عامجإلا تافص نم هيف اوفلتخا امم

 مل «ٍلدُج ميلست هل لئاسلا ملس وأ عامجإلا ىوعد بيجملل ّحص ىتمو

 وعذب ةيلعت نطارتعالا الو: ةهلالدلا هكر ةنع هلاؤس كلذ دعب نئاسلل قك

 لئاسللو ع خسُني الو ّصخي ال اماع عقب عامجإلا نأل «خسن وأ صيصخت

 .اليبس هيلإ دجو نإ هلثم عامجإب هتضراعم

 هلالدتسا حص هب لاق نإف هلصأب رابتعالاف « سايقلا بيجملا ىعدا نإو

 .هب لاق نإو لئاسلا ىلع

 وأ هطورش يف افلتخاو « سايقلاب لوقلا ىلع لوئسملاو لئاسلا قفتا نإو

 ؛ بيجملا لصأب هيف رابتعالاف هيف لئاسلا «هعزان سايقلا نم اعون بيجملا ىعدا

 لأسي « تاريدقتلاو تارافكلاو دودحلا ىف سايقلا ىري ال لئاس :هلاثمو

 اهيف لدتساف «دودحلا وأ تارافكلا لئاسم نم ةلئسم نع اهيف هب لوقي نم

 مل نإ هلصأ ىلإ مالكلا لقن لئاسللو «هلصأ ىلع حيحص هلالدتساف « سايقلاب

 هضراعي وأ اهضقنب همزليف ةلئسملا يف هتلع ةفرعم لئاسلا دارأ نإو ؛هل ملسي

 .(1//717) هقفلا لوصأ يف طيحملا رحبلا يف اهرظنا عامجإلا باب يف ةفورعم لئاسم ةدع يف )١(
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 . كلذ هلف هب لوقي ام اهيلع همزلي وأ اهلثمب

 ىلع ةلالدلا بيجملا ىلعف ءاهلصأ ىف هتلع ريثأت ىف لئاسلا هعزان نإو

 ؛ هيلع ساق يذلا لصألا يف اهريثأت

 هنأب كلذل لتعاف «ذيبنلا برش ميرحت نع ايعفاش لأس ٌيفوك :هلاثمو
 تمعز ّمل :لئاسلا هل لاقف « رمخلاك هليلق مّرحف هريثك ركُْسُي يذلا سنجلا نم

 ؟ةلعلا هذهل رمخلا سدج ميرحت نأ

 ثودح لبق لالح وُلحلا ريصعلا نأ ىلع ةمألا عامجإل ٌبيجملا لاق نإ

 ؛هيف ةلعلا هذه دوجول هريثكو هليلق مرح اركسم اديدش راص نإو «هيف ةذشلا

 ةلعلا ريثأت كلذب انملعف « هّيرش زاج ءالخ ريصي هسنج نع ركّسلا عفترا اذإو

 هلالدتسا ناك «رمخلاب هانقحلأف ذيبنلا يف ةلعلا اندجو مث «رمخلا ميرحت يف

 فارتعا ةلعلا ةّحص طرش نم سيل ذإ «ةلالدلا هْجوب ةبلاطملا تّلطبو ءاديدس
 ةيعرشلا للعلا عيمج تلطبل ءاهل مصخلا راكنإل ةّلعلا تلطب ولو ءاهب مصخلا

 .اهل سايقلا ةافن راكنإل

 يلتخم نيلصأ نيب عقاو وهو «هيف صن ال عرف يف ةلئسملا تناك نإو

 هقاحلإ حص «نيلصألا [ب/:م] دحأب هقاحلإ داسف لوئسملا نّيبو مكحلا

 ؛ ةلالدلا هجوب ةبلاطملا هنع تطقسو «رخآلا لصألاب

 لدتساف « اهدّيس ةافو نع دلولا مأ ءاربتسا نع ايعفاش لأس فوك :هلاثمو
 اهقاحلإ نم دبالو ؛ءامإو رئارح نيلصأ نيب اهنأب «ةدحاو ةضيحب هنأ ىلع

 تّدتعا "7الئاح نكت مل اذإ ةرحلا نأل ؛رئارحلاب اهقاحلإ زوجي الو « امهدحأب

 -تافيرعتلا .يلايكلا اهعمج "لماحلا فالخ وه" :يفسنلا لاقو لمحت ال ىثنأ لك :لئاحلا (1)
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 ةقحلم اهنأ حصف « رهشألاب اهجوز ةافو نع دتعت دلولا ّمأو «رهشألاب ةافولا نع

 مل نإو حيحص قاحلإلا اذهف «ةدحاولا ةضيحلاب اهؤاربتسا ةمألاو «ةمألاب

 .ةلع هيف ركذي

 رهظأ ىتمف «هابتشالا ةبلغ امهيف ربتعي نيلصأ نيب عقاولا عرفلا كلذكو

 هتبلاطم لئاسلل نكي ملو «هب هقاحلإ زاج امهدحأب ههبش يف ةدايز بيجملا

 هنم عنم يذلا لصألاب عرفلا هبش يف ةدايز راهظإب هضراع نإف « ةلالدلا هجوب

 نإف (ةلالدلا هجو نع لاؤسلا ىقب هبشلا هوجو ددع ىف ايوتسا وأ لوؤسملا

 . عطقنم وهف الإو هبشلا هوجو يف ةدايز لوئسملا دروأ

 ؛ ةلالدلا هجوب هتبلاطم تّحص ؛ الصأ اهل دجي ال ةلع ٌبيجملا ىعدا نإو

 ةلع هاوعدو «هلوق ةحص ىلع ةلالد اهل دهاشلا مدع عم َةلع هاوعد ْنكت ملو

 زاجل ىرخألاب هييوعد ىدحإ حيحصت زاج ولو « مكحلا ٌسفن هاوعدك مكحلا

 ؛ هسفنب اهحيحصت

 وأ رحلا ةيد لثم هتميق تناك اذإ لوتقملا دبعلا نأ ّئفوكلا لوق :هلاثمو

 ّلثم اهُيميق تناك اذإ ةّمألاو «يقابلا ةيد بجوو مهارد ةرشع اهنم صقن رثكأ

 يف للع اذإف «مهارد ةسمخ الإ مهرد فالآ ةسمخ اهفصو رثكأ وأ ةرحلا ةيد

 نم صقني الف ءٌّرحلا ىلع اهساق نإ هنأل ءالصأ اهل دجي مل ةلعب ةلئسملا هذه

 .تغلب ام ًةغلاب ةميقلا اهيف بجو «مئاهبلاو لاومألا ىلع هساق نإو «ءيش هتيد

 ةلالدلا هجوب ةبلاطملاف ؛ هلصأ مكح ّدض يضتقي بيجملا ليلعت ناك نإو

 .(76 :ص) ةيهقفلا -
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 ؛ همكح دض يف لصأ ىلع عرفلا سايق هل سيل هنأل ةحيحص

 لاقف «موصلا يف لكألا يف ةرافكلا باجيإب هلوقل لتعا ىفوك :هلاثمو

 امهنأ امك ءامهيلع ةرافكلا بوجو ىف «ناّيِس ادماع ءطولاو ادماع لكألا نإ

 .امهنع ةرافكلا طوقس يف «ناّيس نايسنلا لاح يف

 ( هيلع سيقب يذلا لصألا ىف هب لئاق ريغ لدتسملاو «همكح لثمب ىرخأ

 ؛ ةلالدلا هجوب هتبلاطم لئاسللو دساف هلالدتساف

 دي كلا ةناتكلا زاوجت الاخ مّلسلا زاوج ىلع لدتسا ىعفاش :هلاثمو

 اهزاجأ ام ىلع اهسايقب ةلاح ةباتكلا ةحص ىف ىقارع لدتسا وأ قاَرعلا

 ىلع سايق هنأل «دساف نيلالدتسالا نم دحاو لكف «لاحلا مّلسلا نم َيِعفاَّشلا
 .هعرف مكح فالخ سئاقلا دنع همكح لصأ

 ناك ْنِإف ؛رظحلاب لاحلا باحصتسا ةلئسملا ىف بيجملا ىعدا نإو [/؛ه]

 كلذكو «لدجلا مّسر ىلع هلالدتساف عرشلا دورو لبق لاعفألا رظحب لوقي نمم

 وهف «ةلالدب الإ رظحلا ىلإ لقتنأ ال لاقو «ةحابإلا ىف لاحلا بحصتسا نإ

  هلصأ يف عازنلا هلو «ةلالدلا هجوب هتبلاطم لئاسلل سيلو « لدجلا تمس ىلع

 (")ايفقاو كلذب لدتسملا ناك نإو ؛هيف هعزان نإ لصألا حيحصتب ةبلاطملاو

 هب لاق ءاوس (©"7لاحب لاح باحصتسا هل سيلف عرشلا لبق ءايشألا مكح يف

 .هب لقي مل ول لئاسلا

 .مهب ّينعملا امو ةيفقاولا فيرعت مدقت )١(

 .قلطم لوعفم بصن لحم يف رورجمو راج ”لاحب" )١(

 فلما
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 بابلا زهق نم عبارلا لصفلا
 هلبق لالدتسا الو لاؤس ميدقت ريغ نم مازلإلا ةيفيك نايب يف

 هلوق لوئسملا مازلإ لئاسلا ديري « عرفل لصأ ةداهش راهظإ :مازلإلا لصأ
 هناصقن ولخي الو « صقان وهف عرفلل لصألا ءاضتقا هنم رهظي ال مازلإ لكو ؛ هيف

 ىلع هب ىتأ ولو «هقيرط نع رّيغ هنأل وأ «مزلي ال ام مازلإ هنأل ّنوكي نأ نم

 .مازلإلا ىنعم هيف رهظل هقيرط

 ٌنوكي نأ «ملعب ملاع هللا نأب اهلوق ىلع َةيتافّصلا ةلزتعملا مازلإ :هلاثمو

 ال لقعلاو مزال ريغ اذهو «ملع مولعم ّلكب هل نوكي وأ «ةروصحم هّتامولعم

 يف ملع يذ لك اولاقو «دهاشلا يف ملاعلا ىلع هوساق نإف «هموزل يضتقي

 املاع ناك اذإ ميدقلا كلذك « ليصفتلا ىلع نيمولعمب هملع قلعتي ال دهاشلا

 هضاقتنا عم « مازلإب سيلو « مهبهذمل مهنم لاؤس ءادتبا لالدتسالا اذهف « ملعب

 يف اودجي مل نإو «هسفنب هتامولعم عيمج ملعي هللا نأ مهلوقب مهلوصأ ىلع

 عيمجب هملع قلعت اوركنأ امك «تامولعملا عيمجب ةقلعتم ةدحاو اسْفن دهاشلا

 ىلع تامولعملا عيمجب قلعتي املع دهاشلا يف اودجي مل مهنأل تامولعملا

 . ليصفتلا

 نوكت نأ هسفنل ملاع هللا نإ ءاهلوق ىلع ةلزتعملا ةيتافصلا مازلإ امأو

 ملعلا ملعي هب ام ّنوكي نأ يضتقي لقعلا نأل « حيحص مازلإف ءاملع هسفن

 ا
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 ريغ هتافص رئاسو هتايحو هتردقب همولعم ملاعلا ملعي ال كلذلو ءاملع امولعم

 .هملع

 لئاسلا قح نم مازلإلا نأل ؛ لاؤسلا ةهج ىلع َنوكي نأ مازلإلا قح نمو
 كلذ زاج ةياكحلا قيرط ىلع مازلإلا ناك نإف «بيحملا قح نم لاصفنالاو

 لئاسلا ىلع مازلإلا هيجوت هلف ' لئاسلا بهذم داسف ىلع الدتسم ناك نإو

 ؛ هب لوقي ال نمم هبهذم ىلع همزلي ام راهظإب

 ,©0ضاَرْغَألاو رهاوجلا مدقب اولوقي نأ «""اهلوق يف ةلزتعملا انمازلإك
 ادئاز ىنعم اهثودح سيلو «رهاوجو ضارعأ اهمدع لاح يف اهنأب مهلوقل

 .لالدتسا الو لاؤس همدقتي مل نإو ءادتبا حصي مازلإلا اذه ليقو « اهيلع

 هب ْرقأ هنم ءامزال ناك «رخآلا بهذملاب دهشب نيبهذملا دحأ ناك اذإو ب.

 ؛ هركنأ مأ مصخلا

 وأ «مولعم لكب املاع هناحبس هللا نوكي نأ بجو اذإ :ةلزتعملل انلوقك

 مل هنأل 600:1 لك ىلع ارداق نوكي نأ بجو ( مكدنع هسفنب ملاع هنأل

 .!!وكدنع هسفنب رداق هنألو ءارداق لزب

 (00كّشمتلا ' ليلدب كسمت نم ىلع «هجوتي نأ «مازلإلا هوجو نمو

 .ملعأ هللاو قايسلل بسانملا وهف «ٌيش مدعلا نأب اهلوق ينعي هلعلو ء طقاس لوقملا )١(

 .(781/) يدمآلا نيدلا فيسل نيدلا لوصأ ىف راكفألا راكبأ :رظناو (؟)

 :تارواقملا ةلمجع وم هنأل دانعلا لآتفأ قلبك ىلع ارداق نوكيف: "03
 .(141/7) يدمآلا نيدلا فيسل نيدلا لوصأ يف راكفألا راكبأ :رظناو (:)

 ."هجوتي" لعاف (0)
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 رابخألا ضعب يف ةجحلا ىري نمك «لالدتسالا هجو يف هاواس اذإ ؛ هلْثمب

 ؛ هنع جرخي امب لوقي نأ هليلد ىلع ناسنإلا مزلي نأ اضيأ اهنمو

 اذه نم اهيلع مازلإلا َّمِص ةيلقع ةلع ليلدلا ناك نإف :هيف رظنُي اذهو

 .اهسكع مازلإ حصي مل ةلالد ناك نإو ؛ هجولا

 [ةيلقعلا لئاسملا يف مازلإلا هوجو]

 وأ ةرورضلاب ّنوكي نأ نم ولخي ال ةيلقعلا لئاسملا يف مازلإ لكو
 ؛ هيلع هتلالدو هل لقعلا ءاضتقاب

 :هجوأ ةتس نم ولخي ال ءاضتقالاب مازلإلاو

 ؛ ةلعلا ةهج نم ءاضتقالاب مازلإو

 ؛ ةضراعملا ةهج نم مازلإو

 ؛ ةلالدلا ةهج نم مازلإو

 ؛ ميسقتلا ةهج نم مازلإو

 ؛ ةلمجلا يف ىنعملا ءاطعإ ةهج نم مازلإو

 ؛هوجولا هذه ريغ نم هل لقعلا ءاضتقاب مازلإو

 :ةرورضلاب مازلإلاف

 نم تلخ دق َنوكي نأ «ةيلزأ ماسجألا نإ اهلوق ىلع ةيرهدلا انمازلإك
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 نيب عمج نمف , ةهيدبلاب هبوجو مولعم ثداوحلل ميدقلا قبس نأل ثداوحلا

 .اهيف ضقان ثداوحلا قبست مل اهنأ هلوق [ب/::] نيبو ةيلزأ اهنأ هلوق

 :ةلعلاب مازلإلا امأو

 ٌنوكب نأ بجو «اناميإ هيف نأل انمؤم هل ةريبك ال نم ناك اذإ انلوقكف

 بجو اذإو «اناميإ هيف نأل ءانمؤم اهل لالحتسا ريغ نم ةريبكلا بكترم

 لح نم لك ّنوكي نأ بجو ءارفاك نوكي نأ رفاكلا بلق يف رفكلا لولحب

 ارفاك ناسنإلا نوك زاوجب لْيَذُهلا يبأ لوق لاطبإ اذه يفو ءارفاك رفكلا هيف
 .هريغ يف لحي رفكب

 ؛ "7لدجلا لهأ دنع روهشم ةلالدلاب مازلإلا كلذكو

 :ناعون ميسقتلاب مازلإلاو

 ؛ ةلدألا هوجو يف هانيب دقو بهذملا حيحصتل :امهدحأ 5

 ؛مصخلا بهذم داسفإ يف :يناثلاو

 دصق دقو ءاوهس وأ ادصق امداصت نّيئوفكم ىف دلوتلا باحصأل انلوقك

 امهنم ٌلعافلا نم ءاهدعب ةمدصلا تدلوت ىتلا هتاكرح لعف امهنم دحاو لك

 لبقأ نم لعف نم ةمدصلا نأ اولوقي نأ ولخي الف ؟مكمعزب امهيف دلوتُملل

 لكو «برغملا ةيحان نم لبقأ يذلا لعف نم وأ قرشملا ةيحان نم امهنم

 .باتكلا نم رشع يداحلا بابلا يف هتلثمأ يتأت )١(

 .(79 :ص) ةيفاكلا رظناو اهتالولدم ىلع اهدرطب مازلإلا ينعي ةلالدلاب مازلإلا (؟)

 ع
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 ةزاجإ مهمزليف ءامهيلعف نم نوكي وأ رخآلاب عوفدم نيلوقلا نيذه نم دحاو

 لعف امهنم دحاو لك نإ اولوقي وأ «مكلوق فالخ اذهو نيلعاف نم دحاو لعف

 مكلوق كلذب لطبف هبحاص يف هنم ثدح ام نود ةسامملا نم هيف ثدح ام

 .دلوتلاب

 :ةلمحلا ىف ىنعملا ءاطعإب مازلإلاو

 نأ «هلإ حورلاو هلإ نبالاو هلإ بألا نأب اهلوق ىلع ىراصنلا انمازلإك
 وهف ليصفتلا يف هنم عنمي ام ةلمجلا يف ىطعأ نمف ؛ةهلآ ةثالث اونوكي
 . ضقانم

 :لقعلا ءاضتقاب مازلإلاو

 ةدلوتملا لاعفألا نأب ةمامُث لوق لاطبإ هيفو « العاف يضتقي لعفلا دوجوك

 .اهل لعاف ال

 [هقفلا لئاسم يف مازلإلا هوجو]

 :عاونأ هقفلا لئاسم يف مازلإلا هوجوو

 :هنم صالخلا نكمب ال ام ىلإ يدؤي ةبآ ىنعم مازلإ اهنم ؛)

 متبجوأو «ملسملا دبعلا ءارش يمذلل متزجأ اذإ :قارعلا لهأل انلوقك

 لهأ راعش نم صالخلا ىلإ ليبس ملسملا دبعلل نكي مل «هنع هكلم ةلازإ هيلع

 ثلاث نم رخآلا هعابو ءرخآ يمذ نم هعاب عيب ىلع ربجأ اذإ يمذلا نأل ؛ ةمذلا

 . ةياهن ىلإ ال مهنيب دبعلا راد «لوألا نم وأ مهنم

 الا
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 :ىلؤألا ةهج نم مازلإلا اهنمو 4

 ال ْنألف «دبعلا فارطأب ّرحلا فارطأ عطقت مل اذإ :قارعلا لهأل انلوقك

 هفارطأ عطقف «ةأرملاب لجرلا لتق اذإ «هنم سكعلا ىلعو «ىلوأ هب لتقي

 ؛هلتق يف مهكارتشا دنع دحاولاب عيمجلا لتق اذإو «زاوجلاب ىلوأ اهفارطأب

 .ىلوأ اهيف اوكرتشا ةبرضب اهوعطق اذإ هديب مهيديأ عطقف

 :ميسقتلاب مازلإ اهنمو ؛©

 ىلع هتيد باجيإ ليحتسي هنأ «هراد يف اليتق دجو نميف نييقارعلل انلوقك
 هل ةيد الف هسفن لتق نإف «هريغ هلتق وأ هسفن لتق ٌنوكي نأ ولخي ال هنأل «هتلقاع

 .هسفن ةلقاع نود هلتاق ةلقاع وأ «هلتاق ىلع ةيدلاف «هريغ هلتق نإو «دحأ ىلع

 :ةعيرشلا يف ةلاحتسالا ةهج نم مازلإلا اهنمو

 بسن َيفن انيازلإو ؛ هل امهتدالو ةلاحتسال « نْيَمأِب بسنلا قوحل انتلاحإك
 هو

 .ريثك كلذ وحنو ؛ اهيلع دقعلا سلجم ىف همأ تقلط يذلا دلولا

 « لدتسملا ىلع ةلالدلا بلقب وأ « ةضراعملاب وأ « ةلالدلاب مازلإلا اهنمو

 رذتعاف «هب لوقي ال ام رخآلا ىلع نيمصخلا دحأ مازلإ هّجوت ىتمو

 (مزلا دق امب لوقلا داسف ىلع لدتسا وأ «همزتلا ام مازتلا نم هعنم امب مصخلا

 لوقلا همزل امنإ همصخ نأل «هيلع َمازلإلا نادكؤي هلالدتساو [|/5.0] هراذتعاف

 ام كرتي نأ امإف ءاهب لدتسا ةلالد ىلع وأ ءهل بهذم ىلع «هب لوقي ال امب

 .هل هجو الف امهنيب هقرف اًمأف «مزلأ ام مزتلي نأ امإو «هيلع همزل

 ع
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 )بالا اره نم نماثلا لصفلا

 "مل'ب لئاسلا ةبلاطم هب عطقنت ام يف
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 دقو ءادبأ عطقنت ال" َمل"ب ةبلاطملا نأ ةلدألا ؤفاكتب نولئاقلا معزف

 .رظَنلا حيحصت باب يف مهيلع مالكلا ىضم

 مّلعلا هل عقي نأ ىلإ َملب ةبلاطملا هل لئاسلا نأ ءرَّظَنلا لهأ ضعب معزو

 عقوي نأ بيجملا رودقم يف سيل هنأل أطخ اذهو « بيجملا هيلع لد ام ةّحِصب

 لئاسلل سيلف «هليلدب لالدتسالا «هنم حصي امنإو « لئاسلا بلق يف ةفرعملا

 .هرودقم يف سيل ام ليصحتب هتبلاطم

 يهتني نأ ىلإ ةبلاطملا ىلع تابغلا هل لئاسلا نأ :مهنم نورخآ معزو

 مولعلا يف ةلئسملا تناك نإ ةيرورض لوصأ ىلإ «هلالدتسا يف بيجملا

 ؛ةمألا عامجإ وأ ةرتاوتملا ةنسلا وأ نآرقلا نم ةيلج صوصن ىلإ وأ « ةيلقعلا

 .ةيعرش ةلئسملا تناك نإ

 :نيهجو نم أطخ اذهو

 صوصن ىلإ وأ ةيرورض لوصأ ىلإ ىهتنا نإو بيجملا نأ :امهدحأ 4

 عرفلل لصألا كلذ ةداهشب ةفرعملا يف لئاسلا هكراشي نأ بجاوب سيلف ؛ ةيلج

 نم ءيش عم )119/١(« هقفلا لوصأ يف حضاولا يف ليقع نبا مامإلا هنع لصفلا اذه لقن )١(
 .راصتخالا

 ع
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 .هيلع لدتسا يذلا

 عطقنيو ةيرورض لوصأ ىلإ يهتني ال ام ةلدألا نم نأ :يناثلا هجولاو ؛#

 ؛لعاف ىلإ لعفلا ةجاح ىلع ةلالدلا نع لئاسلا لاؤسك ؛َّملب ةبلاطملا اهيف

 عم « فصو ىلعو تقوب لعفلا صاصتخاب « كلذ ىلع بيجملا لدتسا ىتمف

 لعافب هقلعت كلذب بجوأو ءرخآ فصو ىلعو رخآ تقو يف هدوجو ةّحص

 هدوجو نم ىلوأ هتافصو هتقوب هصاصتخا نكي مل «هالول هتفصو هتقوب هصخ

 يرورض لصأب هبلاطي نأ لئاسلل سيلف «هتفص فالخ ىلع رخآ تقو يف
 كلذ ناك ولو «ةرورض لعافلا ىلإ لعفلا ةجاح يف سيل ذإ «هيلع هسيقي
 ؛ هيف فالخلا طقسل ةرورضلاب امولعم

 هلعف عوقوب املاع ارداق لعافلا نوك ىلع لدتسملا لدتسا اذإ كلذكو

 «يرورض لصأ ىلإ لالدتسالا اذه درب هتبلاطم لئاسلل سيلف ءانقتم امكحم

 هيلع ساقي ىتح ءام ملاع ملعب الو ءام رداق ةردقب ملعلا يف ةرورض ال هنأل

 .ءاملعلا نيرداقلا نم هريغ

 هلالدتسا يف بيجملا ىهتنا ىتم طقست ّملب ةبلاطملا نأ :نورخآ معزو

 ريغ نم لقعلا هيضتقي ام ىلإ يهتني وأ « هتجيتنب مكح ةمدقم يضتقي دح ىلإ
 .ةهبش وأ ةجح ىلع كلذ ناك ءاوس «هلبق لصأ ميدقت

 يف ةضورفم ةلئسملا تناك اذإ «باوصلا نم بيرق اندنع لوقلا اذهو
 ؛ تايلقعلا

 متلق مل :انباَحْضَأل مشاه يبأ باحصأ لوق :لقعلا هيضتقي اميف اهلاثمو

 الإ هقحتسي ال ّمّذلا نأل :انباكُضُأ لاق اذإف «لعف ىلع الإ قحتسي ال َّمذلا نإ

 ع
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 يضتقي لقعلا نأل ؛ءيسم الإ هقحتسي ال مل لوقي نأ لئاسلل سيلف «ءيسم

 ."7ههّدنعو اندنع كلذ

 ّمذلا كدنع مص ّمِل :مشاه يبأل انباَحْضَأ لوق «ةهبش نوكي اميف :هلاثمو

 ؟لعف ىلع ال

 سيلف « هُّمذ نّسح هيلع بجو ام لعفي مل اذإ رومأملا نأل :لاق اذإف

 هيضتقي اذه نأل «هيلع بجاولا لعفي مل نم مذ نّسح هل لوقي نأ لئاسلل

 نأب « هتهبش ىلع [ب/ه.] مازلإلا هل نكلو « ةهبش تناك نإو « هتمدقم يف لقعلا
 ركني مل «بجو ام لعفي ال نأب مذلا قاقحتسا كدنع ركتُي مل اذإ :هل لوقي

 هلعف مرح ام لعفي مل نأب وأ بجو ام كرتي مل نأب حدملا قاقحتسا اضيأ

 .هيلع

 2 و 2

 (ًٌةجيتنلا ٌةمدقملا تقفاو ىتم «ملِب ةبلاطملا طوقس ةلمجلا هذهب َنابو

 . ةهبش وأ ةلالد ىلع تناك ءاوس

 ىف ةضورفم تناك نإف «تايلقعلا ىف ةضورفم ةلئسملا تناك اذإ اذه

 نإف «ةيعرشلا ةلدألا فالتخاب فلتخي اميف ةبلاطملا ")اهل نإف تايعرشلا

 ال ؛ءيسم الإ هيضتقي ال ٌمذلا ناك اذإ َمِلَو :لوقي نأ هل نكلو" :انه ليقع نبا مامإلا داز )١(

 مل «لعف ىلع ٌءيسملا هقحتسُي مل ول هنأل :ٌبيجملا لاق نإف ؟لعف وأ بسك ىلع الإ قحتسُي

 0 رو ا هي اع

 رتل مما ١ ما اس او

 )770/١(. هقفلا لوصأ يف حضاولا ”ٌءيسملا اهب

 .رظانملا مصخلا يأ ؛هل نإف :هلعلو ءاذك (؟)

 ع
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 :ماسقأ ةثالث ىلع كلذف « ةثداحلا مكح يف ّصنلا بيجملا ىعدا

 ال « بيجملا هاعدا يذلا صنلا أ ىلع بيجملاو لئاسلا قفتي نأ امإ

 وأ ؛اهل هلوانت ىلع ناقفتي وأ ؛اهيف فالخلا ثودح دنع ةلئسملا لوانتي

 . كلذ ىف نافلتخي

 ؛ لوألا مسقلا يف بيجملا ىوعد داسف يف رظّنلا لهأ نيب فالخ الو

 هللا لوقب ليلختلاب لخلا ةساجن ىف ىقارع ىلع ّئعفاش لالدتسا :هلاثمو

 تماد ام اهنيع بائنتجا كلذب بجوأ ذإ «[60 :ةدئاملا] # ُهوُبنَتَجَأَدأل :ىلاعت

 . ةيقاب

 ءرمخلا مسا هل ام ٌبانتجا صنلا اذهب بجي امنإ :هل لوقي نأ لئاسللو

 تبحصتسا لاق نإف ءاهنع رمخلا مسا لاوز عم اهنيع بائتجا هب تبجوأ ملف

 هنم اذه ناك ءارمخ هنوك لاح ىلع اّلََح هنوك لاح تْسِق وأ «لاحلا كلت

 .عاطقنا وهو «هريغ ىلإ هليلد نع الاقتنا

 تابثإ بيجملا ىلعف ءامهنيب هيف اعزانتم هب لدتسا يذلا مسالا ناك نإو

 نع وأ برعلا نع ةياورلا نم هليلدب هتبثأ اذإف «هيلع هب لدتسا اميف مسالا

 مل ءاهب داهشتسالا حصي يتلا راعشألا ضعب يف هركذب وأ «ةغللا ةمئأ ضعب

 هيلإ دجو نإ هيلع مازلإلاب لاغتشالا هقح نم ناكو «ةبلاطملا لئاسلل نكي

 اكس

 صنلا لوانت ىلع ٌبيجملاو لئاسلا هيف قفتب يذلا :ثلاثلا مسقلاو 4

 هيلع لاؤسلا نوكي امنإو «َملب ةبلاطملا طوقس يف فالخ الف « فالخلا عضوم

 عالك
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 .ةضراعملا وأ مازلإلا ةهج نم

 ةقيقح هنأ يف افلتخاو «فالخلا عضوم ىلع مسالا عوقو يف اقفتا نإو

 هنوك ىف ةلالّدلا لئاسلا ىلعف «هيف زاجم هنأ ٌلئاسلا ىعداو «زاجم وأ هيف

 ةبلاطملا ىلإ دوعلا هل ناك هيف زاجم هنأ ىلع لدت ةلالد ركذ نإف ءازاجم

 .ةلالدلاب

 ىلع ةلالدلاب اهل هكرت دعب ةلالدلاب ةبلاطملا ىلإ دوعي فيك :ليق نإف

 ؟هيف اعزانت اميف ازاجم مسالا نوك

 :نيعضوم يف رظنلا لهأ دنع زئاج اذه لثم :لبق

 ؛ هيف نحن يذلا اذه :امهدحأ

 ةحص اهب لطباو هيف ةباحصلا ضعب فالخ ىف ةياور لئاسلا دروأ اذإف

 .ةلالدلاب ةبلاطملا ىلإ دوعلا هل ناك « ةلئسملا يف عامجإلا

 : هلو 27مامإلا ذاتسألا لاق

 ريغو لمتحم :ناعون بيجملا اهب لدتسي ىتلا ظافلألاو ءامسألا ةلمج

 ؟ لتحمي

 هتبلاطم لئاسلل سيلف « لئاق هب وهو « لمتحملا ريغب بيجملا لدتسا اذإف

 ؛رخآ هجو نم هيلع مازلإلا هلو « ةلالدلا هجوب الو «ملب

 .هسفن فلؤملا دوصقملا لعل )00(

 اال
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 دق ماسقأ ىلع لمجملاو «لمجم ٌريغو لّمجم :ناعون لمتحملاو

 لدتسا نمف «ةلدألا طورشو «لالدتسالا هوجو لوصف نم لصف يف اهانركذ

 فشكي نأ ىلإ «ةحيحص اههجوو ةلالدلاب هل لئاسلا ةبلاطمف [1/00] اهنم عونب

 .فالخلا عضوم ىلع هنم ةلالدلا هجو نع

 هلامتحا عم هقالطإب هانعمو «موهفملا وه لمجمب سيل يذلا لمتحملاو

 بيجملا هارجأ نإ هنم عونلا اذهف «مهفلا ىلإ هنم قبسي ام ىوس رخآ ىبعم
 رهاظلا فرص الو « هتبلاطم لئاسلل سيلف « هقالطإ دنع هرهاظ نم لوقعملا ىلع

 نمم بيجملا ناك نإو « هيلع اهدروي ةلالد ريغب « ةلمتحملا هوجولا ضعب ىلإ

 لاق نإو لئاسلا ىلع هب لالدتسالا هل سيلف « رهاظلا كلذب لالدتسالا ىري ال

 . لئاسلا هب

 ةاورلا ةلادع ىعداو داحآلا رابخأ نم ربخب بيجملا لدتسا اذإ اوفلتخاو

 :مهتلادع لئاسلا ركنأو

 ةبلاطم هل سيلو ؛ مهحرج راهظإ لئاسلا ىلع نأ يأرلا لْهأ ضعب معزف

 لصأ ىلع هائبو « ةلادعلا نيملسملا لصا نأل «مهتلادع ىلع ةلالدلاب بيجملا

 .مهحرج فرعي مل اذإ دوهشلا ةداهشب مكاحلا مكح زاوج يف ةباحصلا

 تافثلا :نيدعت ةباورينأاورلا ةلادغ: تافإ ةيبكلا ىلع اناكمأ لاقو

 .هتلادع فرعت ال نم ةداهشب مكاحلا مكح نم اوعنمو «مهل ثيدحلا لهأ نم

 سيلف «لصألا ىنعم يف سايق وأ يلج سايقب بيجملا لدتسا نإو

 .اليبس هيلإ دجو نإ اهيلع مازلإلا هل امنإو « ةلعلا حيحصتب هتبلاطم لئاسلل
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 :رظن «يفخ سايقب لدتسا نإو

 ذا لعل الداب ةنالسنلا لتامتل نينا ءاهناه ا سونج هو كاكاو
 ةراهط ٌهِكَي يبنلا ليلعتك اهتحص ليلد اهيلع صنلا نأل ءاهمكح ةلع اهفصو
 ناصقنب رمتلاب بطرلا عيب نم عنملا هليلعتو « '”سجنب سيل اهنأب ةرهلا رؤس

 ؛ "”سبي اذإ بطرلا

 تحص «اهيلع صوصنم ريغ ةلعلا وأ هبشلا سايق نم ةّلِعلا تناك نإو
 مكحلا يف اهريثأت ىلع ةلالدلا بيجملا ميقب نأ ىلإ ةلعلا حيحصتب ةبلاطملا

 يف هانركذ ام ىلع ةلعلا حيحصت ىلع هب لالدتسالا زوجي امب ءاهب لولعملا

 يف ربتعم ةلالدلا هجوب ةبلاطملا لصف يف هانركذ ام لكو «ةّلعلا طورش لصف
 . لصفلا كلذ يف اهانركذ يتلا هطورش ىلع لصفلا اذه

 .هجيرخت مدقت 620(

 1١9. :ص هجيرخت مدقت عه
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 تاعفادملاو ةبوجألا هوجو

 :اهتمجرت هذه لوصف ىلع لمتشي باب اذه

 ؛ هتقبقحو باوجلا ىنعم نايب يف :لصف

 ؛ لاؤسلل باوجلا ةقباطم نايب يف :لصف

 ؛ باوجلاو لاؤسلا يف ةربتعم طورش يف :لصف

 ؛ هلثمب مازلإلاو لالدتسالا نع لاصفنالا يف :لصف

 ؛ هبجومب لوقلاب رهاظ مازلإ نع لاصفنالا يف :لصف

 ؛ اهبجومب لوقلاب ةلملا مازلإ نع لاصفنالا يف :لصف

 ؛ ةدساف ىوعد بجوت اهنأب ىوعد نع لاصفنالا يف :لصو

 ؛ مازلإلا ميدقت ةهج نع لاصفنالا يف :لصف
 : .هلصأ نم لاؤسلا طاقسإ يف :لص

 1 . هطرشو هاضتقم اهنم لصف لك يف ركذنسو ؛بابلا اذه لوصف هذهف





 ٍه 9 هتقيقحو هّدحو باوجلا ىنعم نايب-١ 0 ٍ

 بالا ازه نم لوزلا لصفلا

 هتقيقحو هّدحو باوجلا ىنعم نايب يف
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 نومضم نع رابخإلا :يه لدجلا يف لمعتسملا باوجلا ةقيقح

 ربخ لك سيلو ربخ باوج لكف «لاؤسلا هيضتقي ربخ هنإ ليقو ؛"'لاؤسلا
 .اباوج نوكي ال هنع لاؤسلا لبق ءيشلا نع ربخلا نأل ءاباوج

 "دالبلا بوجي نالف" مهلوق نم ")عطقلا نم ةغللا يف باوجلا لصأو

 « اولا َرْحَّصلأ أوج َنِا دُمَيَو# :ىلاعت هللا لوق هنمو ءاهعطقي يأ [باه]
 لاقيو ءاتويب اهيف مهسفنأل اوذختاو ءاهوبقنو روخصلا اوعطقف «[ :رجفلا]

 هنم «لاقتنالل ضرألا عطقي ناك اذإ ؛"ليل لاّوجو «ضرأ باّوج نالف"

 لوسر ةرتع نحنا :ركب يبأ ثيدح يفو «اهتعطق اذإ ابؤج اهبوجأ دالبلا تبج

 اوناكو ءاهل اطسو انكف ءاّنع برعلا عطق يأ ")(اهبطق نع احرلا تبيج

 لوصأ يف حضاولا 2 "لاؤسلا ىنعمب نمضملا ربخلا" :هفرع ثيح ١/( :ص) ةيفاكلا رظناو )١(

 )707/١(. هقفلا

 ةعجارملا يناثلاو ؛ عطقلا امهدحأ :نيلصأ (ب و ج) :ةملكل "سيياقملا" يف سراف نبا لعج 68

 .(191/1) مالكلا يف

 ديز هيوري" :لاقو )01/5/١( ثيدحلا بيرغ يف ةبيتق نبا هركذ ام ريغ «دنس ىلع هل فقن مل ()

 .ملعأ هللاو "ديز نب يلع نع يرصنلا كلام يبأ نع نوراه نب

 وا



 9 9 تاعفادملاو ةبوجألا هوجو نايب باب 9

 باجئاف» ؟')ءاقستسالا ثيدح ىفو «؟)اهبطق ىلاوح احرلاك «انيلاوح

 . عطقنا يأ "70باحسلا

 عطقي بيجملا نأل ءاباوج لاؤسلا نومضم نع رابخإلا يمس امنإو

 وأ اذك لوقي له لوئسملل لاق اذإ لئاسلاو ءايفن امإو اتابثإ امإ « ربخلا ىنعمب

 عطقي بيجملاو «ال وأ معن نم نيرمألا دحأب هباوج قلع دقف «كلذ لوقي ال

 .اباوج لاؤسلا نومضم نع ربخلا ىّمُس اذهلف «ايفن وأ ناك اتابثإ امهدحأب

 دك

 -ةياهنلا )781/١(« ثيدحلاو نآرقلا يف نيبيرغلا )0177/١(« ةبيتق نبال ثيدحلا بيرغ )١(

 )71١/1(. رثألاو ثيدحلا بيرغ يف
 اهلوأ عضاوم يف يراخبلا دنع اهنم :سنأ ثيدح نم حاحصلا يف يورم ثيدحلا لصأ (؟)

 ء«فنصملا هدروأ يذلا ظفللا امأ ؛ ةبطخلا يف نيديلا عفر :باب «ةالصلا باتك يف (987)

 يفو (7180) "ءاعدلا" يف يناربطلا هجرخأ دقو «ثيدحلا بيرغ بتك يف لوقنملا وهف

 ظفاحلا لاقو «(57١و )1١40/5- ١5١ ”لئالدلا" ىف ىقهيبلاو )١8(« ”لاوطلا ثيداحألا"

 مات وبا هركش قرت« ةطياتمللا لست هكلا تمره ناك نإو سن ةيدس ةانسإر ا :حتفلا يف

 باب  ءاقستسالا باوبأ - ةالصلا باتك) ١48/7 «هب قثي نمع اقيلعت ةريسلا ىف هدئاوز ىف

 .(ءاقستسالا مامإلا سانلا لا 1

 بيرغ يف ةياهنلا «(174/1) يزوجلا نبال ثيدحلا بيرغ )181/١(« يورهلل نيبيرغلا ()
 )81١/1(. رثألاو ثيدحلا
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 باوجلل لاؤسلا ةقباطم - ؟
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 يئائلا لصفلا

 باوجلل لاؤسلا ةقباطم يف

 لاؤَّسلا ىضتقم ىلع هثوك لاؤسلل باوجلا ةقباطم نإ « لدجلا لهأ لاق

 :رومأب نوكي كلذ قيقحتو «هانعم يف الو هظفل يف رييغت ريغ نم

 باوج وهف هيلع داز نإف «هنع لاؤسلا عقو ام ىلع ديزي ال نأ :اهنم
 ؛لاؤسلا قباطي ال هنأ ريغ ؛ حيحص

 انأ :بيجملا لاق اذإف «رمتلا ذيبن مرحي له لوئسملل لاق لئاس :هلاثمو

 هيلع دئاز هنأل «لاؤسلل اقباطم هتَّحِص عم هباوج سيلف «ركسم ذيبن لك مرحأ

 .ىنعملاو ظفللا ىف

 هباوجف «مارح يدنع رمتلا ذيبن :لاقف ةذبنألا مرحت له هل لاق ولو
 معن :لوقي نأ لاؤسلا اذه لثمل قباطملاو «هباوجو هلاؤس نومضم نع صقان

 .ال وأ

 . ليصفتلاو ةلمجلا نيب ةقرفتلا لوؤسملا نم اهيف مهوتي ةلأسم يف هلك اذهو

 ايفن « ليصفتلاو ةلُْمُجلا نيب ةيوستلا ىلع بيجملاو لئاسلا قفتا اذإ امأف

 لاؤسلل اقباطم هنوك نع هباوج جرخت ال بيجملا نم هيف ةدايزلا نإف ءاتابثإو

 ؛ ظفللا يف هقباطي مل نإو ىنعملا يف

 خ6



 99 تاعفادملاو ةبوجألا هوجو نايب باب ©

 لوقيف كلفلا وأ ءاوهلا وأ ضرألا ثودح نع ادّحوم لأسي يرهدك

 . ةئَدُْحُم ماسجألا لك :بيجملا

 [رجحلا لاؤس]

 .اهيف ةدايز ال ةمسق ىلع ىنبملا :لاؤسلل باوجلا ةقباطم هوجو نمو

 ؛ هنم اءزج هباوج ّنوكي نأ «رجَحلا لاؤس لدجلا لهأ هامس يذلا لاؤسلا وهو

 ؟ ةثداح وأ ةميدق ىهأ «ماسجألا ىف كلوق ام بيجملل لئاسلا لاق ولف

 ؛ نيمسق دحأ ركذ نم هباوج ىف دب الف

 ؛ هنم اءزج هباوج ناكل ؟ال ْمأ تقولا لوأب ةالصلا بجت له هل لاق ولو

 هباوج نوكي نأ بجي مل ؟ هرخآب وأ تقولا لوأب ةالصلا بجي له لاق ولو

 هباوجو رجح لاؤس وهف ءاهيفنو ةفص تابثإ نع لاؤسلا عقو ىتمف
 ىف امهنيب ةطساو ال نيدضلا دحأ تابثإ نع لاؤسلا كلذكو «هنم ءزج

 :رِظن ءامهريغ يه ةفص ىلإ امهنع جرخي دق امهب فوصوملا ناك نإو

 هل قباطملا [|/5:] هباوجو «رْجَح هلاؤسف هماسقأ عيمج لئاسلا ركذ نإف

 ةفورعملا ةلتسألا :ةليح نم هلاَؤسف « هماسقأ ضعب ركذ نإو «هنم ءزج

 اءزج باوجلا نوكي نأ زئاجو «هظفل نع باوجلا جورخ زئاجو « ضيوفتلاب
 .لاؤسلل قباطم وهف ناك امهيأو «هظفل نم

 مك



 99 باوجلل لاؤسلا ةقباطم - ؟ ب

 هنع لاؤسلا عقو امع اباوج نوكي نأ :لاؤسلل باوجلا ةقباطم هوجو نم

 باوجلا نِرُق ْنإف «هب ٌرابخإلا هباوجف «بهذملا نع لاؤسلا عقو اذإف

 .لاؤسلل ٌقباطم نيتلاحلا ىف هّباوجف

 ءما/



 5 9 تاعفادملاو ةبوجألا هوجو نايب باب 0 9

 بايلا ارزق نم كائلا لصفلا

 باوبجلاو لاؤسلا يف ةربتعم طورش نايب يف
00 

 املاع ٌبيجملا ّنوكي نأ زوجي رمأ نع الاؤس نوكي نأ لاؤسلا طرش نم

 هب بيجملا ملع حصي ال امع لاؤسلا روجي الو ( هنع باوجلا هنكميو «هب

 رطق ددع نع ينربخأ :هبحاصل لئاقلا لوقك «قيقحتلا ىلع هنع هرابخإ الو
 .©0لمرلاو لمّتلا ددع نع وأ «رطملا

 ةفص يف دراولا ربخلا ريسفت نع ينربخأ :لوئسملل لئاق لاق ول كلذكو

 ,'(رشب بلق ىلع رطخ الو تعمس نذأ الو تأر نيع ال ام اهيف» نأ ةنجلا

 هنأل ؛هلاؤس يف هل املاظ ناكل «رشب بلق ىلع رطخي مل يذلا ريسفتب هبلاطو

 .هبلق ىلع رطخي ال ام فصو هنكمي مل

 ولف « ةلئسملا لاحب قيلي ليلد نع لأسي نأ :ةلالدلا نع لاؤسلا طرش نمو

 هلدي نأ هلأس وأ «دحاو ليلدب لئاسملا عيمج يف كبهذم ةحص ىلع لد :هل لاق

 .هل املاظ ناكل اهيف لوؤسملا مكح بجوي «ةيلقع ةلالدب ةيهقف ةلأسم ىلع

 بهذم نع بيجملا لأسي نأ لئاسلل زوجي ال هنأ ةلزتعملا ضعب معزو

 .هنع رابخإلا الو هراهظإ هنكمي ال

 هما :صص ةيفاكلاو « 4٠ :ص جاهنملاو 59*27 :ص لختنملا رظناو 00

 نب لهس ثيدح نم ءاهميعنو ةنجلا ةفص يف (1870) ملسمو ((171514) دمحأ هجرخأ (؟)

 . قو يدعاسلا دعس
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 99 باوجملاو لاؤسلا يف ةربتعم طورش نايب - ©

 راهظإ «هيف لئاسلا ضرغ ناك اذإ «زئاج حيحص اندنع لاؤسلا اذهو

 ؛ هيلع ةلالدلا ىف هعوزن لبق ةلأسملا ىف هداقتعا قيقحت نع بيجملا زجع

 ؛لوقلا اهيف اولاحأ يتلا لاوحألا نع مشاه يبأ باحصأ انّلاؤس :هلاثمو
 .ةلوهجم وأ ةمولعم وأ ةمودعم وأ ةدوجوم اهنأب

 باوجلا نع مهزجعل ةلئسملا هذه لاثمأ نع لاؤسلا هباحصأ ركنأ امنإو

 . تابثإ وأ يفنب اهيف

 وأ داشرتسا نم حيحص ضرغ هيف لئاسلل ٌنوكي نأ :لاؤسلا طرش نمو

 ضارغألا نم كلذ وحن وأ « قيقحت نع بيجملا زجعل راهظإو ؛ مازلإ وأ داشرإ
 نع فين نأ الإ « هيلع هقفاوي امع هانإ هلاؤس نسحي ال اذهلو « ةحيحصلا

 .هل اريظن هيلع همزلب نأ ديرب وأ « هليلد

 هسفن ىلع دسفي مل نمم ارداص لاؤسلا ٌنوكي نأ :اضيأ هطورش نمو

 لصأب  احيحص ناك نإ - بيجملا باوج ةحص ةفرعم ىلإ لوصولا قيرط
 ؛ هلاؤس يف ةدئاف الف هسفن ىلع كلذ دسفأ نإ امأف « كلذب ملعلا نم هعنمي هل

 كاردإلا نم عناوملا نع انباحْضأ ةّيردقلا نم "0يمشُْهَب لاؤس :هلاثمو
 نم نأل ءاباوج هيلع قحتسي ال « ىنعمب سيل كاردإلا نأ هداقتعا عم « يه ام

 وأ هلصأب لئاسلا رقأ دق عرف نع لاؤسلا ٌنوكي نأ :اضيأ هطورش نمو

 هنع هلاؤسف « هّلصأو هّسنج ركنأ اذإ امأف «عرفلل سنج وه اممو ؛هلوصأ ضعب

 .يئابجلا مشاه يبأ ىلإ ةبسن (1)

1) 



 99 تاعفادملاو ةبوجألا هوجو نايب باب 6

 لاؤسكو [ب/ه؟] ؛«يلع وأ ركب يبأ ةمامإ نع تاوبنلل ركنملا لاؤسك «ملظ

 .هقفلا لئاسم ضعب يف ةجحلا نع ءاهلك عئارشلا ركنم

 .دناعم هيف فلاخملا نإف ةرورضلاب مولعملا امأف ءرظّتلاو لالدتسالاب هداسف وأ

 فاللتخا غوسي امم نسحي «ةيهقفلا لئاسملا نع لاؤسلا كلذكو

 فلسلا نم عامجإ وأ ةمألا دنع هب عوطقم صن هيف سيل امم ؛ هيف نيدهتجملا

 تانبلاو تاهمألا ميرحت نع هقفلا يف لاؤسلا نسحي ال اذهلو «همكح ىلع

 هل ةلع ةفرعم ُناكمإ «مكحلا ةلع نع لاؤسلا عقو اذإ :هطورش نمو

 زوجي الو «هتلالد نع لاؤسلا حصيف «ةلعب تسيل ةلالدب تباثلا مكحلا امأف

 رهظلا نأ يف ةلعلا نع لاؤسلاك « ةبجوم ةلع هل نكي مل اذإ هتلع نع لاؤسلا

 .كلذ وحنو «تاعكر ثالث برغملاو « تاعكر عبرأ

 ةدراولا رابخألا ركذب باوجلا قحتسا كلذ ليلد نع لاؤسلا عقو نإو

 . تاعكرلا دادعأ بوجو قيرط اهنإف هيف

 نم مهنمف «هلثم هيلع ادئاع نوكي ام همازلإو لئاسلا لاؤس يف اوفلتخاو

 .اباوج هيلع قحتسي ال هنأ معزو

 ناك نإ ءيش يف لئاسلا أطخ نأل « غئاس لاؤس كلذ نأ :نورخآ لاقو

 نوكي ال ءأطخلا ىف امهكارتشاو «هيف هئطخ ىف بيجملل ارذع نوكي ال أطخ
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 بكترا نُمم حصل لاؤسلا اذه لثم حمص ولو «هيلع هِماقَُم يف بيجملل ارذع

 .هريغ ىلع هلثم راكنإ

 اهقلاخ مق هلع :بضن'ول نأ هلاؤنم هيلع هوعي ناك امنإ .لئاسلا نأ ىلغ

 ءاعيمج امهلوقل ةلعب بلاطم وهف مازلإلا وأ لاؤسلا قلطأ نإ امأف «هبهذمب

 .هلاؤس هيلع دوعي فيكف

 يف بلقنا ول لوئسملا نأل رظَنلا لهأ دنع يضرملا وه لوألا لاؤسلاو

 .هيلع سكعلا ىف هباوج لثمب الإ هباجأ ام هلأسي الئاس ةلئسملا

 لاؤسلا نم اءزج نوكي نأو «لاؤسلل اقباطم هنوك باوجلا طورش نمو

 .اذه لبق هانيب امك ارْجَح عقو اذإ

 ريغ نم هداقتعا نكميو حصي امب اباوج ٌنوكي نأ :اضيأ هطورش نمو

 ملعي امب باجأ نإف « ةهبش وأ ةجحب هيلع لالدتسالا نكميو «داقتعالا يف ضقانت

 ؛ احيحص هباوج نكي مل داقتعالا يف ضقانتي امب وأ لقعي ال امب وأ ةرورض هنالطب

 ال هنأ فرعي نأ فلكملا ىلع بجوأ دق هللا نأ لوقي نم لوق :هلاثمو

 لاثتما بوجو ةفرعمو « هتف رعم هتمزل كلذ هيلع بجوأ اذإ هنأل ( هتف رعم همزلب

 .نيتفرعملا داضتل هتفرعم كرت باجيإ عم ةفرعم باجيإ ليحتسيو «هرمأ

 كلذ نأ ةلزتعملا ضعب معزف :هليلد فرعي ال امب هباوج يف اوفلتخاو

 دقتعم وهف « هليلد فرعي ال ام نع لئس اذإ هنأل « نسح اندنع وهو «هنم حيبق

 هداسف ليلد ىلع وأ احيحص ناك نإ « هتحص ليلد ىلع هبن امبرف «هب ربخأف هل

 .ادساف ناك نإ
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 هباوج نسح ملاعلا ثودح نع لئس اذإ هنأ فالخ ال هنأل ءانباكْضَأ هزاجأو

 .هعيمج ثودحب

 ريغ [|/50] رهاوجلا ثودح ليلدو «ضارعأو رهاوج :نامسق ملاعلاو

 تايبثإ ىلع هانب ملاعلا ثودح ليلو نع لكما اذإف + ضارعألا ثودح لبلد

 كلذ تبث اذإ مث ضاّرْعَألا ثودح تابثإو ؛رهاوجلا تابثإو « ضاَرْعَألا

 قبس ريغ نم ماسجألا ىلع اهتبقاعمو ضاّرْعَألا ثودحيب ذئنيح لدتسا

 .اعم امهثودحب باجأ دقو «ضاّرْعألا ثودح ىلع ءاهل ماسجألا

 نع ملسي اممو ءاهريغ ")وأ ةلالد نم لاقتنالا كرت :اضيأ هطورش نمو

 نكي مل «بهذملا ليلد نع لئس اذإ بيجملا نأ ةلزتعملا ضعب ركذو

 مهوتي دق هنأل أطخ اذهو ؛ اهتحص نم نيقي ىلع نوكي ال ةلالدب لدتسي نأ هل

 .اهركذ ةدئاف ترهظو «اهداسف ىلع هّبن امبرف اهركذ اذإف اليلد ةهبشلا

 لدتسملا نكي مل نإو ؛داحآلا رابخأب تايعرشلا يف لالدتسالا حصيو

 نم رهاظلا ىلع اهب هلالدتسا غاسو ءاهيف ةياورلا ةحص نم ةقث ىلع ربخلاب

 ؛هب درو امب عرشلا دورو ناكمإو هتاور ةلادع

 نكمي امب ةلادعلا امهرهاظ نيلجر ةداهشب مكاحلا مكحي نأ كاذ نمو

 لالدتسالا كلذكو ءامهقدص نم نيقي ىلع نكي مل نإو «هيف امهقدص

 .هتحصب اعوطقم نكي مل نإو سايقلا لهأ دنع غئاس يعرشلا سايقلاب

 .ملعأ هللاو قايسلل بسانملا وهف ؛"اهريغ ىلإ" :وه باوصلا لعلو ءاذك (1)
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 بابلا اه نم عبارلا لمصفلا
 هلثمب مازلإلاو لالدتسالا نع لاصفنالا يف

 :عاونأ لصفلا اذه ةلثمأ

 لصفنيف «نيئيش نيب ةيوستلا بيجملا ىلع لئاسلا بجوي نأ :اهنم ؛9

 ؛ هيف اقرتفا هل ريظنب امهنيب قرفلا يف بيجملا

 ءراصبألاب هناحبس هللا ةيؤر ةلاحإ ىلع ةلزتعملا ضعب لالدتسا :هلاثمو

 هب لصتي نأ زاجل ايئرم هناحبس هللا ّنوكي نأ زاج ول :هزاجأ نمل لوقي نأب

 اهب لصتي ةدودحم دهاشلا يف تايئرملا نأل ءادودحم نوكيو «رصبلا عاعش

 لاصتا الو دح ريغ نم ىرُي ىلاعت هللا ىلع ةيؤرلا زاجأ نم :هل لوقنف

 «فاصوألا هذه نع دهاشلا يف يئرملا جرخي مل نإو « لحم يف الو هب عاعش

 يئارلا جرخي مل نإو «هنم عاعش لاصفنا ريغ نمو «هل دح ريغ نم عار هنأ امك

 .فاصوألا هذه نع دهاشلا ىف

 ؛ هيف مازلولا عقو ام ريظن يف « هلثم لاطبإب مازلإلا نع لاصفنالا :اهنمو ##

 ىلع ةداهشلا نع اوعجر اذإ دوهشلا ىف ىعفاشل لاق ّيقارع :هلاثمو

 مهتداهش يف نوُلُخَي ال مهنأل «ةداهشلا اودمعت نإو « مهيلع دوق ال هنأ « لتقلا

 حا
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 ,ةداهشلا ىف اوبذك نإو ( مهيلع دوق الف اوقدص نإف « بذك وأ قدص نم

 .مهنود يلولا ىلع دوقلا نوكيف «مهنود املظ لتقلا ىلوت يذلا وه مدلا يلوف

 اوقدص نإ مهنأل «ةيّدلا يف هلثم لاطبإب مازلإلا اذه نع َيِعِفاَشلا لصفنيف
 نوكت نأ يغبنيف مهريغ لتاقلاف اهيف اوبذك نإو «مهيلع ةيد الف ةداهشلا يف

 مل ةيدلا يف مهلالدتسا زجي مل اذإو «مهنود هتلقاع ىلع وأ «لتاقلا ىلع ةيدلا

 . حيحص لاصفنا ههبشأ امو اذهف ةيدلا ريظن وه يذلا دوقلا ىف زجي

 ةلئسم يف هلثمب الئاق مزلملا نوكي نأب مازلإلا نع لاصفنالا :اهنمو ؛

 ؛ ىرخأ

 دعب اهس نمف مالسلا لبق وهسلا دوجس تيأر اذإ ىعفاشل لاق ىقارعك

 نوكيف نيتدجس وهسلا اذهل دجسي نأ بجو «مالسلا لبقو ءوهسلا يتدجس

 كلوقك ةلأسملا هذه يف يلوق :لوقي نأب كلذ نع لصفني نأ يعفاشللف

 ددع يف متدز نيتدجس كلذل متبجوأ نإ «وهسلا يتدجس نيب وهسلا يف

 .انومتمزلأ اميف انلوق كلذكف «نييلوألا

 زاوج راهظإب مصخلا نم بجعتلا هليبس مازلإ نع لاصفنالا :اهنمو ؛©)

 ؛ فالخلا عضوم ريغ يف اعامجإ هلثم

 ءيشلا عيب يف لجألا لوخد تزجأ اذإ يعفاشل لاق يقارع :هلاثمو

 اضّوعو «انّمْثُمو انمث دحاو ءىش نوك ىلإ كلذ ىدأ «هيف ابر ال يذلا هسنجب

3: 
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 بوث يف ابوث هيلإ مّلسأ ول هنأ هنايبو «دساف كلذو «دحاو دقع يف اضّرعمو

 يذلا بوثلا فصو ّلثم هيف مّلْسُملا فصو ناكو ؛لجألا ّلحو «لجأ ىلإ

 نوكيف ؛هنيعب بوثلا كلذ هل مِلْسُي نأ زاج «مّلْسُملا اذه يف لاملا سأر وه

 .اضّوعمو اضوع

 هلام ةاكز عفد نمك ؛لوصألا يف هلثم زاوجب اذه نع َيِعِفاَّشلا لصفنيف

 هيلإ عفدي نأ يعاسلل ناك «ةقدصلا لهأ نم اريقف راص مث 'يعاَّشلا ىلإ

 رقتفا مث نيكاسملا ىلإ هسفنب وه اهلصوأ ول كلذكو «هنم هذخأ ام هتجاحل

 يف هيلإ اهعفد مهل ناك «مهدنع ةيقاب ةقدصلا كلتو «نيكاسملا ىنغتساو

 . ملسلا يف هوركنأ ام ريظن اذهو « هتجاح

 سكاعلا ةلالد هجو نوكي هجو ىلع مزلملا ىلع مازلإلا سكع :اهنمو ؛#

 ْ ؛ مزلملا ةلالد هجو نم رهظأ اهل

 همزلي ال ةفرع موي يف دهتجملا ناك اذإ يعفاشل لاق يقارع :هلاثمو

 بجوي ال ةلبقلا يف أطخلا كلذكف .أطخلا نيقيو «تقولا تاوف عم ةداعإلا

 .هأطخ نقيت نإو ةالصلا ةداعإ

 فوقولا عضوم يف هأطخ نقيت اذإ ةفرع يف ئطخملا نإ :َيعِفاَشلا هل لاقف

 هنم هبشأ ناكملا يف ةفرع أطخب ةلبقلا يف أطخلاو «فالخ الب ةداعإلا همزل

 ؛ ىلوأ ةالصلا يف ةداعإلا تناكف ءاهتقو أطخب

 .ةيافك اهنم انركذ اميفو ةريثك لصفلا اذه ةلثمأو

 ةيهقفلا تافيرعتلا ؛ مامإلا ةهج نم مئاوسلا ةقدص عمجل لئاقلا يف ىعسي نم وه :يعاسلا 000

 0112١. :ص)
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 بايلا از لوصف نم سائلا لصفلا

 هبجومب لوقلاب رهاظ مازلإ نع لاصفنالا يف

 :ةريثك لصفلا اذه ةلئثمأ

 هفرص حصي اهنم دحاو لك « ليوأتلا نم نيهجو رهاظلا لامتحا :اهنم ؛©

 دقف «هيهجو دحأ ىلع هلمح نم لكف ءامهنيب عمجلا نكمي الو «هدارفناب هيلإ

 ؛ هتدّهع نع جرخو «هبّجومب لاق

 «ةطقاس مامإلا فلخ ةءارقلا نأ ىف يعفاش ىلع لدتسا يقارع :هلاثم

 نأ معزو ؛0©2(ةءارق هل مامإلا ةءارقف مامإ هل ناك نم» :ّْكلَك هلوق نم ىور امب

 .هتءارق نع مومأملا ىنغت مامإلا ةءارق نأ ىلع ليلد اذه

 ةءازق مامإلا ةءارق نأ :هانعم ناك ربخلا اذه حص نإ :تعفاشلا لاقو

 ةداهش ىتداهش لئاقلا لوقك «مامإلا هأرق ام أرقي مومأملا نأ ىنعي «مومأملا

 نيذه ربخلا لمتحا اذإو « ىنعمو اظفل هتداهش لثم ىتداهش نأ ىنعم ىلع «ديز

 يلوبق دعب امهدحأ ىلع هلتمح اذإف امهيفانتل امهنيب عمجلا نكمي ملو نيهجولا
 .هبجومب ٌتلقو هتدهع نم ٌتجرخ دقف « هفعض ىلع ربخلل

 مامإلا أرق اذإ :باب «ةالصلا يف (بيعش - 410) مقر هجام نباو )١5144(« دمحأ هجرخأ )00(

 نم ةعامج نع قرط هلو رباج ثيدح نم روهشم» :رجح نبا ظفاحلا لاقو ؛اوتصنأف
 )054/١1(. ريبحلا صيخلتلا «ةلولعم اهلكو « ةباحصلا
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 «لوئسملاو لئاسلا هب لاق دق رهاظلا هيضتقي ام ٌّنوكي نأ :اهنمو 4©

 همصخ هدر اذإف «رهاظلا هلوانتي ام ريغ ىلع لوئسملا وأ لئاسلا هب لدتساو

 ؛ ةلالد ىلإ هاضتقم ريغ يف هب لدتسملا جاتحاو « هبجومب لاق دقف «هاضتقم ىلإ

 :هلوقب رايخلا عيب هحيحصت يف يعفاش ىلع لدتسا يفارع [|/ه4] :هلاثمو

 . [00ه :ةرقبلا] 4 ميلا يأ لحلول

 «لئاق هب انأو «عيبلا ةحابإ يضتقت امنإ ةيآلا نإ :َيِعِفاَشلا هل لاقف

 نإو اذهف «هلايب ةيآلا يف سيلو عيبلا تافص يفو عيبملا طورش يف انفالخو

 ناوب# ةلالذلا ةغوب ةخيحص ةبلاظن يف « ةنلاظملا ليس ىلع ”رعفاشلا قف: ناك

 .هبجومب لئاق هنأل ءحيحص لاصفنا وهف مازلإ نع الاصفنا ناك

 لوانتي امنإو «فالخلا عضوم لوانتي ال رهاظلا ٌنوكي نأ :اهنمو 4

 ؛هببس ىلع هايإ هلمحف «هيف همكح ىلع لوئسملاو لئاسلا قفتي رخآ اعضوم

 ؛ هيلع فالخلا عضوم قيلعت هب لدتسملل نوكي الف

 ناكرأ نم سيل ةورملاو افصلا نيب يعسلا نأ ىلع لدتسا يقارع :هلاثمو

 كَقرَمتْعأوَأ تيل ٍّيَحنَمَف هلأ اَعَس نم ةَوْرَمْلاَو اعّصلأ َنِإإل :ىلاعت هلوقب جحلا
 ىلع لدي حانجلا عفر نأ معزو « [6١ا/ :ةرقبلا] «امهب َقَوَطَي نأ ِهَبَبَع عنج

 رهاظب لئاق انأف «ةحابإلا ديفي امنإ حانجلا عفر ناك نإ :ّيِعِفاَشلا هل لاقف

 نارودلا بجوأ الو «ةورملاو افصلا لوح فاوطلا حيبأ ينأل «ةيآلا هذه

 وه امنإ ءيشلاب فاوطلاو ءامهلْؤَح ال امهنيب يعسلا بجوأ امنإو ءامهنيب

 ال
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 يف يعسب وه سيلو «اهلوح نارود ةبعكلاب فاوطلاك « هيف ال هلوح ةرادتسالا

 امهلوح فاوطلا نود ةورملاو افصلا نيب يعسلا اندنع بجاولاو ءاهفوج
 «نامنَص نيلبجلا نيذه ىلع مهل ناك نيكرشملا نأ كلذ يف ببسلاو ءاعيمج

 رودي امك نيلبجلا نم دحاو لكب نوفوطي اوناكف « "ةلئانو فاسإ" امهل لاقي

 لوح اورودي نأ نم نوملسملا ٍجّرحت «نامنصلا عقو املف «ةبعكلا لوح جاحلا

 كَوإ# :هلوقب كلذ ةحابإ ىلاعت هللا لزنأف « مهجئاوح يف نيلبجلا نم دحاو لك

 نكّرلا وهف امهنيب يعسلا امأف ؛ ةحابإلا ىلع اذهف « 4اَمِهِب َقَوطَي نأ ِهَتَبَع َعاَمْج

 بجومب لاق نمو «امهنيب فاوط وه امنإو «امهب افاوط وه سيلو «ضورفملا
 .هتدهع نم جرخ دقف هعضوم يف رهاظلا

 .ةيافك اهيف انركذ اميفو « ةريثك اذه رئاظنو
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 بايلا ارق نم سرارلا لصفلا

 اهبّجومب لوقلاب ةلعب مازلإ نع لاصفنالا نايب يف

 :هوجو ىلع لصفلا اذه ةلثمأو

 هنظيو ءمصخلا بهذمل فلاخم ريغ ةلعلا مكح ّنوكي نأ :اهنم 9

 .اهبّجومب لئاق انأ :مصخلا لوقيف ءاهل افلاخم للعملا

 كلذ ركني مصخلاو مصخلا بهذم لاطبإل ةلغ ٌبصن :اهنمو

 .لوألا نم بيرق اذهو « بهذملا

 بجوي مصخلاو «ةلمجلا يف اهمكح اهيلع للعُملا قلع ةلع :اهنمو ؛*:

 ؛هوجولا ضعب نم اهبجومب لوقيف «ةلمجلا ضعب يف اهيكح ّلِثم

 ءهمحل لكؤي ال يذلا ديصلا ىف ءازجلا بوجول لتعا ىقارع :هلاثمو

 ريثأت مارحإلل ناكف «ديصلا يَعْؤن دحأ عابسلا نإ :لاق نأب «مرْخُملا لتق اذإ

 بجوأ ىنأل «قالطإلا ىلع كلالتعا بجومب لئاق انأ :عِفاَشلا هل لاقف

 عْمسلا وهف مرحملا هلتق اذإ «محللا ةمرحملا عابسلا ضعب لثم يف ءازجلا

 .©"7بيذلاو عبضلا نيب نم ناجراخلا رابسعلاو

 -عمجيف عبضلاو بئذلا نيب عقي دلو :عمسلاو" :(177 :ص) برعلا مالك نم بختنملا يف )١(
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 عافترال مكحلا ٌعافترا نيمصخلا دحأ ىعداو « ةلعب تبث مكح :اهنمو ؛©

 ةلعلاب تباثلا مكحلاو «كلالتعا بجومب لوقأ انأ ءمصخلا لوقيف «ةلعلا

 ؛ اهمكح لثم تبجوأف ءاهاوس ةلع اهفلخ نكلو اهعافتراب عفترا

 هب « ةساجنلا مايقل بوثلا ةساحن تناك امل :لاق [ب/ه:] ىقارع :هلاثمو

 .اهريهطت بجوف « اهئيع ليزي لخلاو «هنع ةساجنلا نيع لاوزب رهط

 «لخلا اهب سّجَت نكلو «ٌلخلاب تلاز ةساجنلا نإ :لوقي نأ ىعفاشللف

 دعب لخلاب لوسغملا بوغلا ةساجنف « بوثلا ىف سجنلا لخلا ةبوطر تيقبو

 + لشعلا لبق انتل نانص اهب. قتلا ةلعلا نيخ ةلغب ةلبخ

 ةلعب اهمكح لثم ءاقبو «ةلع عافترا ةيعرشلا لوصألا يف ركب سيلو
 جورخلا دنع ميرحتلا اذه لثم ءاقبو «مارحإلاب ءطولا ميرحتك ءاهاوس ىرخأ

 .٠ ضيحلاب مارحإلا نم

 بجيف ؛اهمسا توبثل اهميرحت نأب «رمخلا ليلخت يف مهلالتعا كلذكو

 ءاهيف ةّدشلا دوجوب اهميرحت ناك امل اولاق وأ «مسالا لاوزب ميرحتلا لاوز

 .ةدشلا لاوزب ميرحتلا لاوز بجو

 لاوزب لاز دق «ةدشلاو مسالا هل هبجوأ يذلا ميرحتلا نإ :مهل انلقو

 ؛هايإ هتجزاممو هيف سجن ءيش عوقول رخآ ميرحت هفلخ نكلو «ةدشلاو مسالا

 ءازجأ يقبو « الخ رمخلا بالقنا لبق اسجن راص هيف عقو يذلا حلملا نأ كلذو

 نايعألاو « سجن ءيشب الخ راصف ءالخ اهبالقنا دعب اهيف سجنلا حلملا كلذ

 ."رباسع هعمجو ؛رابسعلا كلذكو « رسهنلا كلذكو « عبضلا ةوقو بئذلا ثبخ -

 ٠٠م
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 نع سجن ءيش اهريغي نأب الو ءاهل سجن ءيش ةجزاممب رهطت ال ةسجنلا

 يعرش مكح توبث زئاجلا نم ذإ ؛ ةيعرشلا ماكحألا يف ةريثك اذه رئاظنو

 ةيلقعلا للعلا يف اذه لثم عنتمي امنإو ءاضعب اهضعب فلخي « ةفلتخم للعب
 ةلعب يلقعلا مكحلا تبث اذإف «ناتْلِع يلقعلا مكحلل َنوكي نأ زوجي ال هنأل

 .هتلع عافتراب مكحلا عافترا ةلاحم ال بجو « ةحيحص

 كلذو «ةيلقعلا للعلا نود لئالدلا «بابلا اذه يف ةيعرشلا للعلا ريظنو

 «ةلالدلا كلت مدع عم اهلولدم تبغي مث اهلولدم توبث ىلع لدت دق ةلالدلا نأ

 هاري ال نم هدوجو ملعي دق مث «هدوجو ىلع لدت ءيشلا ةيؤرك «اهاوس ةلالدب
 ىلع ةلادلا ةلدألا ةلزنمب بابلا اذه يف ةيعرشلا للعلاف «هنع رتاوتملا ربخلاب

 ربتعاف ءاهلاوزب اهماكحأ لوزت يتلا ةيلقعلا للعلاك سيلو «ةدحاو هُنَلع ٍلولدم
 .هانبّتر ام ىلع هدجت لصفلا اذه يف هانلق ام
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 عباسلا لصفلا

 اهلثمب ةدساف ىوعد نع لاصفنالا يف

 اهاثم ريغ يف اهلثم زيجن وأ بجوت اهنأبوأ
000 

 :ةريثك اضيأ لصفلا اذه ةلئثمأو

 لبق لقعلا يف نكي مل ول :انباحْضَأل يردق وأ ")َيِمَمْوَب لوق :اهنم ؛
 :اةيع هقلحا ناكل( تاجيإو رظخاو قضوا سف ىلع هلاالدب وبلا دورو

 اهيف نكي مل ول «ٌساوحلا يف لوقي نم ىوعدك اهنأل « ةدساف ىوعد هذهو
 .اثبع اهقلخ ناكل رظحو بوجوو حبقو نسح ىلع ةلالد عرشلا دورو لبق

 نإو «تاسوسحملا ةفرعم ىلإ قيرط اهنأل ءاثبع اهقلخ سيل اولاق اذإف

 ؛روظحملاو بجاولا اهب فرعي مل

 ثودحلا ةفرعم قرط اهنأل ؛ةمكح لوقعلا قلخ كلذك :مهل ليق

 مل نإو « اهب تاالوقعملا رئاسو هتمكحو هديحوتو ميدقلا تافصو (مدقلاو

 ؛ نييعتلا ىلع رظحلاو بوجولا ىلع ةلالد اهيف نكي

 ةثالث عم دهش اذإ جوزلا نأ ىلع لدتسا يقارع :تايعرشلا يف هلاثمو

 دنع دوهشلا نم ةعبرأ ماقم ماق اذإ :لاق نأب ءدوهشلا هب ّمت انزلاب هتأرما ىلع

 .مهب فيرعتلا مدقت «ةمهاربلا ىلإ ةبسن (1)
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 ؛ ىلوأ ةداهشلا دنع مهنم دحاو ماقم موقي نأب ناك «هناعل

 ىلع هدحو هتداهش نوكت نأ اهب بجول [أ/ههز تحص ول ىوعدلا هذهو

 يف ةعبرألا ةداهش ماقم هناعل ماق امك «هب اهيلع ةعبرأ ةداهشك ءانزلاب ةأرملا

 .اهلثم اهنأل ىلوألا تدسف ىوعدلا هذه تدسف اذإو ءاهِفْذقب هنع دحلا طاقسإ

 حص ول :لاقي نأب «قرفلاو «مازلإلاو ىوعدلا نع لاصفنالا عقي دقو

 هنأ ىلع انعمجأ دق عضوم يف همكح ٌلثم بجول قرفلا اذه وأ مازلإلا اذه

 ؛ هيف ربتعم ريغ

 اذإ اهجوز ةأرملا لسغ ىلع ؛ هّتأرما لُجَّرلا لسغ ساق يعفاش :هلاثمو

 اياقب نم ىهو «ةّدعلا ىف ةأرملا نأب امهنيب قرفلا َىِقاّرِعلا ىعداف « تام

 لجرلاو +« تاكد نم نجف اهنأل ١ اهييوز لمع اهتم حم كلالكا و عاكللا

 .اهلسغ هل نكي ملف اهحاكن نم هيلع ةيقب الو «ةدعلا نع "7ىلاخ

 يف بجو «قرفلا اذهو ىوعدلا هذه تّحص نإ لوقي نأ يعفاشللف

 اهل نكي مل اذإو «هلّسغت نأ اهتدع يف اهجوز تام اذإ ''ةعلتخملاو ةتوتبملا

 يف حدقي ال يِقاَرِعلا هركذ يذلا قرفلا نأ حمص «ةدعلا يف اهنوك عم هلسغ

 ةتوتبملا ةلئسم يف بجوأل حص ول هنأل َيِعِفاَّشلا هركذ يذلا عمجلا

 . عامجإلا هفلاخي امكح ةعلتخملاو

  كرتعملا يف نوكرشملا هلتق يذلا "7ىِبَّسلا ساق ايعفاش نأ ول كلذكو

 .لصألا يف اذك )١(

 . عّلخلا قالطب ةقلطملا :ةعلتخملاو «"ةتبلأ" :ظفلب ةقلطملا :ةتوتبملا )١(

 -ىمر باب نم ايبس ودعلا تيبس» )706/١(: ريبكلا حرشلا بيرغ يف رينملا حابصملا يف ()

 هذ
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 ىعداو « غلابلا لسغي ال امك لسغُي ال ىتح ةداهشلا مكح يف لقاعلا غلابلا ىلع

 لوقي نأ يعفاشللف «فيلكتلا لهأ نم سيل يبصلا نأب امهنيب قرفلا ُيّقاّرِعلا

 تناكل «قالطإلا ىلع فلكم ريغ هنأل ةداهشلا مكح نع يبصلا طقس ول

 نإو اهنأل «ةداهشلا نع طقست داهجلا ىف فيلكتلا لهأ نم تسيل ىتلا ةأرملا

 طوقسو «داهجلا فلكت مل «تاوكزلاو جحلاو تاولصلاو مايصلا تفلك

 طوقس كلذك «ودعلا داهج ىف ةداهشلا نع اهعنمي ال اهنع داهجلا فيلكت

 .داهجلا يف هتداهش مكح طوقس بجوي ال «ةلمجلا يف يبصلا نع فيلكتلا

 اميف ؛همكح لثم هب بجول َّمص ول هنأب مازلإلا نع لاصفنالا عقي دقو

 ؛ هنم قتشم وه

 ( هتسامم حصي امل الإ حصت ال ةيؤرلا نإ «ةيؤرلا ةافن ضعب لوقك

 ةيئرملا ناولألا نأ معزيو « ضاَرْعَألا ةيؤر زيجي ال لالتعالا اذه بحاصو
 زوجي ال ام لوقي نأب «هناحبس هللا ةيؤر يفن لالتعالا اذهب ديريو « ماسجأ

 اكرم نوكي نأ نوجا ال هعياذم

 نوكي ال نأ كيلع بجوي «دهاشلا نم لالتعالا ذه قاقتشا :هل لاقيف

 مل ءاسوملم ّنوكي نأ زاج الإ ايئرم دهاشلا يف دجت مل امك كنأل ءايئار هللا

 هنوك بجوي ال ايئار هنوك ناك نإف ءاسمال ٌنوكي نأ زاج الإ ايئار اضيأ دجن

 .ةيافك اهنم انركذ اميفو «ةريثك اذه ىف ةلثمألاو

 ةيبسمو ةيبس ةيراجلاو يبسمو يبس مالغلاف هلثم هتيبسأو ةغل رصقلاو باتك نازو ءابسلا مسالاو 2-

 .«ردصملاب فصو يبس موقو اياطعو ةيطع :لثم ايابس اهعمجو

60 
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 بايلا ازهه نم نمارلا لجفلا

 مازلإلا ميوقتب لاصفنالا يف

2270 

 اذإف «ههّجو ريغ ىلع مصخلا هدروأ مازلإ نع نوكي امنإ لاصفنالا اذه

 ؛ هنع الاصفنا هل هميوقت ناك بيجملا همّوق

 الهف ةالصلا لمع ىلع ةراجإلا تلّطب اذإ يعفاشل لاق ٌئيقارع :هلاثمو

 .فاوطلا يتعكرك ةالص جحلا لامعأ ةلمج نم نأل ؛ جحلا ىلع اهتلطبأ

 دقعب تدرفأ اذإ ةالصلا نإ :لوقي نأب «مازلإلا اذه ميوقت يعفاشللف

 تراص جحلا لاعفأ [ب/55] ةلمج يف تلخد اذإو ءاهيف ةراجإلا تلّطب ةراجإلا

 ةباينلا نأ امك «هب هدارفإ حصي ال مكح يف هّريغ ءيشلا عبتي دقو «هل عباتلاك

 ( فاوطلا اتعكر اهيف لخديو ؛ ةزئاج جحلا يفو «زوجي ال ريغلا نع ةالصلا يف

 دقعلاب هنم ءيش دارفإ حصي ال «ةّيْجلا وشحو عرضلا يف الار لكلا كلذكو

 ةعرازملا نإ انباحصأ لاق اذهلو «هلصأ ىلع دقعلا مكح يف لخديو «هيلع

 اهلوخد حصيو « ةحيحص ريغ «دارفنالا ىلع ليخنلا نيب يذلا ضايبلا ىلع

 . ليخنلا ىلع ةاقاسملا دقع يف

 يباوج نأ مازلإ نع هباوج يف بيجملا لوقك «مازلإلا ميوقت نوكي دقو
 ؛ ىلوأ هب تنأو يلصأ ىلع حيحص

 نم بجيو «ةمذلاب ال لاملاب قلعتم قح ةاكزلا نإ ىعفاشل لاق ىقارعك
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 مل

 .لاملا فلتب اهبوجو 2"فلت كلذ

 :هل لوقي مث ؛رُشُعلاو رطفلا ةاكزك «ةمذلاب ةقلعتم اهنأب َيعِفاَشلا هبيجيف

 قلعت ولو «لقعلاو غولبلاب ةمذلا ةفص اهيف ربتعت كنأل ىلوأ باوجلا اذهب تنأ

 رفاكل وأ لقاع غلاب ملسمل ناك ءاوس دبعلا ةبقرب ةقلعتملا ةيانجلاك رفاكلاو

 ؛ هنع اباوج نوكي هجو ىلع هليصفتب مازلإلا ميوقت نوكي دقو

 هزت الطب حوزلا اع عرس ال ارغب قاع دسا يارع داو

 ءاضعألا هذه قيلطت يف ام رثكأو ءاهنود سفنلا ىقبت ءاضعأ هذه نأب ءاهدبو

 عاتمتسالا مرحيف ءاضعألا هذه اهنم عطقي دقو ءاهب عاتمتسالا ميرحت اهقاتعإو

 .ندبلا نم يقابلاب عاتمتسالا ءاقب عم اهب

 نم عوطقملا وضعلا يف ميرحتلا لاثم نا :لاقي نأ مازلإلا اذه ميوقتو

 وضع ميرحتو ءاهيلع قالطلا عقي الف اهنم عوطقملا وضعلا قلطي نأ قالطلا

 .ةمأ تناك نإ اهقاتعإو اهقالطك

 بيجملا اهموق اذإ امازلإ اهيلع لئاسلا دروت ةلالدب بيجملا لدتسي دقو
 ؛ اديكأت ةلالدلا تدادزا

 نأ سيق تنب ةمطاف ربخب « اهل ةقفن ال ةتوتبملا نأ ىلع لدتسا ىعفاشك

 ."اهبوجو مدع" :ةظفل وه بسنألاف الإو «خسانلا نم ملق قبس اهلعل )١(
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 ملو «موتكم مأ نبا تيب يف دتعت نأ كي هللا لوسر اهرمأف اهقالط تب اهجوز

 ةقفنلا امنإ) :اهل لاق هنأ تاياورلا ضعب ىفو «؟'0ةقفن الو ىنكس اهل لعجي

 نأ ةهج نم لالدتسالا اذه كرت لئاسلا همزلأف ««اهتعجر جوزلا كلمي نمل

 ؛ «تيسن اهلعل ةأرما لوقب انبر باتك عدن ال» :لاق رمع

 باتكلا نأل ءاهل ىنكس ال نأ اهتباور رمع ركنا امنإ :بيجملا لاقف

 نا اهرمأ ِهللَك ىبنلا نأ بيسملا نبا ٌركذو «ةقفنلا نود ىنكسلا بجوأ امنإ

 ءامحأ ىلع اهنم ةلاطتساو «اهناسل ىف تناك ةبارذل موتكم مأ نبا تيب يف دتعت

 اهب قطن ىتلا ىنكسلا اهب دارأو «انبر باتك .عدن ال» :رمع لاق اذإف ءاهجوز

 ىلع هنم اهيبنت كلذ راص «ةتوتبملا ةقفن ركذ نآرقلا يف نكي ملو «نآرقلا

 ىلع اهتّصقب لالدتسالل اديكأت اهضارتعا راصو «اهتقفنو اهانكس نيب قرفلا

 .اهل ةقفنلا طوقس

 ةلالد نوكي هجو لع مزلملا ةلالد نع فشكلاب مازلولا ميوقت عقب دقو

 ؛ هيلع

 ئيتنثا ةوسن عبرأ ىلع ّرحلا كلم اذإ :يعفاشل [1/5:] لاق يقارع هلاثمو

 ناك امك « هيتأرما ىلع تاقلط تس اهّفصن دبعلا كلمي نأ بجو «ةقلط ةرشع

 .هتاحوكنم ددع ىف هنم فصنلا ىلع

 تاقّلط َّتس هتأرما نم دْبعلا كيلمت نإ :لوقي نأب ؛همازلإ َيعِفاّشلا مّوقيف

 ىف فلضتلا قفحتو معتاقلط كس ةكارفا لع هفلاملا رحلا: يبو ةنيرت ةنومت

 ةقلطملا :باب «قالطلا :يف )١58٠0(4« حيحصلا يف ملسم هاور سيق تنب ةمطاف ثيدح )١(

 ةقفن ال اثالث ةقلطملا :باب « قالطلا :يف (1180)و 1175(2) يدذمرتلاو ؛ اهل ةقفن ال اثالث

 .تافنصملاو نئسلا بتك نم امهريغ يفو ءاهل

 هدا/
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 ةدحاولا ةأرملا نم دبعلا كلمي نأ الث هتأرما نم رحلا كلم ىتم هنأ قالطلا

 ةلالد ميوقتلا اذهب ٌِقاَرِعلا لالدتسا ريصيف فصنلا لمكي مث «ففصنو ةقلط

 . هيلع

 هب بلقني ليصفتب ةريثك ماكحأل اعماج دراولا مازلإلا ميوقت نوكي دقو

 :اولاقو لدجلا لهأ دنع ههوجو نسحأ اذهو «مزلملا ىلع ةلالد لالدتسالا

 ؛ همازلإل اطقسم ناك الإو « مزلملا ىلع ةلالد ليصفتلاب راص نإ

 ءاليإلا مكح ءاقبب ةيعجرلا ءطو ةحابإ ىلع لدتسا يقارع :هلاثمو

 ءاقب ماكحألا هذهب حص اذإو «ثرإلاو ىنكسلاو ةقفنلاو ناعللاو راهظلاو

 ايدها طرلا» د ةهوإلا

 ةقفنلاو ىنكسلا نإ :يقارعلل هلوقب ماكحألا هذه هيلع َيِعِفاّشلا مّوقيف

 ناك اذإ ةثراو مكدنع يه كلذكو ؛مارح اهؤطوو « ةتوتبملل مكدنع نابجاو

 هذه ءاقب نوكي الف ءاهتدع ءاضقنا لبق تامو جوزلا ضرم يف قالطلا

 ؛ ةهبش ءطو نع دلولا يفنل نوكي دق ناعللاو «ءطولا ةحابإ ءاقبل ةلع ماكحألا

 ةيعجرلا يف ءاليإلاو راهظلا امأو ءءطولا مكح يف ةيجوزلا ءاقب ىلع لدي الف

 لبق اهتدع تضم نإو ءاتبث اهعجار نإف ةعجّرلا ىلع نافوقوم اندنع امهف
 لوخدلا دعب نّيكرشملا نيجوزلا دحأ ملسأ ول امك ؛ امهنم ٌدحاو عقيب مل ةعجرلا

 اذهو ؛مارح اهيف ءطولاو ةدعلا ىلع فوقوم حاكنلاف ؛ةدحاو راد يف امهو

 .مازلإلا لاطبإ بجوي ميوقتلا

 يف نوكيو «مازلإلا يف عرفلاو لصألا نيب قرفب مازلإلا ميوقت عقي دقو
 . قّرفملا لوق حيحصت بجوي ام قرفلا ةحص

 همم
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 الهف ةعامجلا روضح ريغ نم ناذألا مص اذإ يعفاشل لاق يقارع :هلاثمو

 عوضوم ركذ امهنم دحاو لك نأل ؛«ةعامجلا روضح لبق ةعمجلا ةبطخ تزجأ

 ؛ هيف ًاطرش عامتجالا نوكي الف «ةالصلا لبق

 روضح ىلإ ةبطخلا راقتفا بجوي لاؤسلا اذه ميوقت :َِعِفاّشلا هل لوقيف

 نم ةبطخلاف ؛هظفل نم ذوخأم ةبطخلاو ناذألا نم دحاو لك نأل «ةعامجلا

 ناذألاو «نيبطاخملا روضح ىضتقي ىنعملا اذهو « نيرضاحلل ةبطاخملا

 يح :نذؤملا لوق ىف رهاظ كلذو ,اهيلإ ءاعدو ةالصلا تقو لوخدب مالعإ

 ءاعدلاو « حالفلاو ةالصلا ىلإ اوّمله هانعمو « حالفلا ىلع ّيح ؛ةالصلا ىلع

 لك رابتعا راصف «رضاح وه نم ءيشلا ىلإ ىعدي الو بئاغلل نوكي امنإ
 .هدروأ نم ىلع اهجوتم ريصي هجو ىلع مازلإلل اميوقت هظفل نم امهنم دحاو

 راو اا ىف هنابوفلاوىةلاوعنلا نشا ايام قرف ال دربقظلو

 « ىرخأ ةمذ ىلإ ةمذ نم قحلا لوحت نم ةذوخأم ةلاوحلا نإف « هظفل نم امهنم

 هيلع هب عجري نأ لاتحملل نوكي الف ليحملا نع قحلا طوقس اهب بجيف

 ٌبلط هل نومضملل نوكيف «ةمذ ىلإ ةمذ مض وهو مضلا نم ذوخأم نامضلاو

 هللاو « ريثك اذه [ب/ه:] لثمو «هنع نومضملاو نماضلا نم دحاو لك نم قحلا

 . ملعأ
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 بابلا ازرق نم مسالا لصفلا
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 :هوجولا ةريثك لصفلا اذه ةلثمأو

 لصأ هلو ( ءيش نع لأس لئاسلا نكت نأ :اهنم لوألا هجولاو 4#

 ؛ هنع لأس امع هلاؤس نم هعنمي

 ؟هل اخسن نوكت له :ٌصنلا ىلع ةدايزلا نع اًًيعفاش لأس ىقارع :هلاثمو

 « سايقلا تابثإ ىف انعم كّنأل «لاؤسلا اذه كل سيل :َعفاّشلا هل لاقف

 ىلع ديزف هيلع صوصنملا لصألا ٌمكح هّمكح نوكي اعرف ديزي سايقلاو

 ؛هلصأ اذه نمو «صنلل اخسن ةدايزلا هله نوكي الو «هٌريغ هيلع صوصنملا

 .هنع لاؤسلا ةلالد «صنلا ىلع ةدايزلاب خسنلا ىوعد هل سيلف

 ءاليولا ةدم دعب عقاولا قالطلا نوكي له :يعفاشل لاق يقارع كلذكو

 عقي كدنع قالطلا نأل «لاؤسلا اذهل ىنعم ال :هل لوقي َيعِفاَّشلا نإف
 قيلطت وأ هعاقيإب عقو اذإو «يدنع قالطب سيل اذهو «ءاليإلا ةدم ئضمب

 .هب لوقت ال تنأو ءايعجر ناك مكاحلا

 وهو عرف مكح نع لئاسلا لاؤسك :لاؤسلا طاقسإ يف يناثلا هجولاو

 هلآ ل
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 ؛ عرفلا كلذ لصأ هيلع ىنب اميف فلاخم

 هراكنإ عم ملاعلا عناص ةفص نع يرهذلا لاؤس :تايلقعلا يف هلاثمو

 حيحصت نع هلاؤس وأ «ملاعلا ثودح هراكنإ عم عناصلا نع هلاؤس وأ « عناصلا

 ركنم وهو «دحاولا ربخ طورش نع لأس لئاس :تايعرشلا يف هلاثمو

 ءابرلا ةلع ةحص ىلع ةلالدلا نع لأسي سايقلا يفانو «هسنجب جاجتحالا

 ريغ هلاؤسب لئاسلا ٌدارم ٌّنوكي نأ :لاؤسلا طاقسإ ىف ثلاثلا هجولاو ؛*:

 ؛ هانعمب بيجملا دارم
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 نأ ىلع ةلالدلا نع ايتافص لأسي يردقب كلذ ائباَحْصضأ ضعب لثم دقو

 .هدعب الو هلبق ال «بششكلا عم ةعاطتسالا

 ديرت امنإ كنأل «كنم ٌطقاس لاؤسلا اذه نإ :َِتاََّصلا هل لوقيف

 ال انأو هداجيإو لعفلا ثادحإ ىلع هل ةردق انم عيطتسملل يتلا ةعاطتسالاب

 انأو « هتبثأ ال ام تقو ركذل كدنع ىنعم الف «ةعاطتسالا هذه ناسناإلل تبثأ

 تنأو « ثودحلا هجو ىلع ال لعفلا باستكا يضتفت ةعاطتسا لعفلا عم تبنأ

 وأ لعفلا لبق هنأ هدوجو ركدت اميف كاوعدل ىنعم الو «ةعاطتسالا هذه ركدت

 انلقل «نايعألا ثادحإل حلصت ةثداحلا ةعاطتسالا نأ كل انملس ولو «هعم

 ءاهرودقم ىلع ةمدقتم هناحبس ميدقلا ةردقك ءاهرودقم ىلع اهميدقت بوجوب

 .اهب هثودح لجأ نم

01١١ 
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 لبق يه له ةعاطتسالا نع يردقلا لاؤس طاقسإ يف حيحص ٌةجو اذهو

 .هعم وأ لعفلا

 هعارتخا نود لعفلا باستكاب اولاق نيذلا ةيمّسحلا نم لئاسلا ناك ولو

 هنع باوجلا مزلو ؛هلاؤس حصل بسكلا ىلع ©"اهمّدقتب كلذ عم لاقو ءانم

 .لادجلا مكح يف

 ريغ يف لئاسلا لاؤس ّنوكي نأ :لاؤسلا طاقسإ يف عبارلا هجولاو «8

 عضوم نع طقسو « فالخلا عضوم ىلإ لوؤسملا هدريف «فالخلا عضوم

 .هيف فالخلا لئاسلا مهو

 رهم نودب ءاهاضرب تحن اذإ ةأرملا نع ايعفاش لأس يقارع :هلاثمو

 ؟ هّمامت اهرهم غالبإ يف ٌضارتعالا اهئايلوأل له ءاهلثم

 ءأطخأ دقف «كلذ مهل سيل هنأب وأ كلذ مهل نأب َيِعِفاَشلا باجأ نإف

 هذه نأل «هعضوم ريغ يف كلاؤس [1/50] نإ لئاسلل لوقي نأ هيلع بجاولا لب

 يلولا ضارتعاف ءاهلثم رهم نودب اهسفن تجّوز يتلا يه تناك نإ «ةأرملا

 مل دقعلا نأل ؛هل ىنعم ال اندنعو «زئاج كدنع اهلثم رهم ناصقن لجأل اهيلع

 يضر ءايلوأ اهل ناك وأ ءاهلثم رهم نودب اهجؤز اهّيلو ناك نإو ءاندنع دقعني

 نم نيقابلل ضارتعا الف «اهاضرب هب اهجوزو ءاهلثم رهم نودب مهنم دحاو

 .اعيمج كدنعو اندنع « كلذ ىف ءايلوألا

 نم اهبطخ ةأرما نع لأساف فالخلا عضوم يف لاؤسلا ريرقت تدرأ نإو

 .ةعاطتسالا يأ (1)

 ه١ ؟
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 عنتماو اهّيلو هب ترماو كلذب ةأرملا تيضرو ءاهلثم رهم نودب اهل ٌؤفك وه

 هل سيل كدنعو اندنع «هب مكاحلا اهجوزف ءاهلثم رهم نودب اهجّوزت نم اهّيلو

 .كلذ نم اهعنم يلوللو « يلولا ةهارك عم اهجيوزت

 .لوألا عضوملا نود هيف فالخلا نإف عضوملا اذه ىلإ لاؤسلا درف

 هجو ىلع َنوكي نأ :مازلإلاو لاؤسلا طاقسإ يف سماخلا هجولاو ؛ه)

 ؛هل مصخلا لوبقب همازلإ طقسف «مصخلا هركني ال هجو ىلع وأ ؛« بجعتلا

 .دحاو دقع مكح يف ؛«نيرهم قاحلإ ىلإ كلذ ىدأل ءطولاب

 امهدحأ ناك اذإ زاج الهو «كلذ نم عناملا ام :َيِعِفاَشلا هل لوقيف

 عقو ام لصأب لوقي ال لئاس نم لاؤسلا دري نأ :سداسلا هجولاو

 ؛ هنع لاؤسلا

 .راجحألاب ءاجنتسالا ىف ددعلا رابتعا نع ايعفاش لأس ىقارعك

 ءاجنتسالا عضوم ىلع ةساجنلا نإ :هل لوقي نأب هلاؤس َيِعِفاَّشلا طقسُيف

 بجوت فيكف كدنع اهتلازإ بجي مل لقأ وأ مهردلا ضرع يف تناك نإ

 نم ربكأ كلانه ةساجنلا تناك نإو «هبجوت ال اميف ددعلا نع لأست وأ «ددعلا

 نع لاؤسلاف هيف ددع الف «لسْعلا الإ كدنع اهيف زجي مل ؛«مهردلا ضرع

 . كلصأ ىلع هيف ةدئاف ال امب ءاجنتسالا راجحألا ىف هرابتعا
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 هيف هعم مالكلل ةلئاف الف « مظعلاب ءاجنتسالا نع َىَقاّرعلا لاؤس كلذكو

 .ىنعملا اذهل

 مالغ نع ىقارعلل َىعِفاَشلا وأ ىعفاشلل َىِتاَرِعلا لاؤسل ةدئاف ال كلذكو

 نسلاب غولبلا نأ ةهج نم ءال مأ ةالصلا كلت ةداعإ همزلي له هتالص يف غلب

 ةداعإ الف «هتالص يف نسلا اذه غلب نمو «ةنس ةرشع سمخ َعِفاَّشلا دنع

 «ةنس ةرشع ىنامث لاجرلا يف هدنع نسلاب غولبلاو « ةفينح يبأ دنع «هيلع

 هيلع هللا ةمحر َىعِفاّشلا دنع نسلا اذه غلب نمو «ةنس ةرشع عبس ءاسنلا يفو

 . هتالص ىف اغلاب ذئنيح نوكي الو «ماوعأب اهلبق ضئارفلا ةداعإ همزل

 رارقإ نع هبحاص نيقيرفلا دحأ نم لئاس لاؤسل ةدئاف ال كلذكو

 «ةنس ةرشع سمخ قهار هنأ لبق نم ؟ال مأ لبقي له «نسلاب غولبلل قهارملا
 لبق هرارقإ حص دقف «ةنس ةرشع عبس قهار نإو «فالخ الب هرارقإ هدعبي مل

 ؛ هنم رثكا وأ نيماعب « ّىعْفاَّشلا دنع ةدملا

 هلاؤس ظفل قيقحت نع لئاسلا عنم :لاؤسلا طاقسإ يف عباسلا هجولاو ؛#

 ؛ هلصأ ىلع

 ايي هللا قلخ زاوج نع ايتافص لأس ةيدادغبلا ةلزتعملا نم لئاس :هلاثمو

 .هدابع ةحلصمل ال ءائيش

 كلاؤس نكلو «زئاج كلذ نإف يبهذم [ب/ه] ىلع امأ يِتاَمِصلا هل لوقيف

 ةحلصمل الإ ائيش قلخ ام هللا نإ كلوق نأ كلذو « حيحص ريغ كلصأ ىلع

 قلخ يف كلوق اذه سيلف :«مهيف اهقلخ ةحلصم كلذب تدرأ نإ «هدابع

 ها:
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 ىلع كدنع ٍديرم ٌريغ هللا نإف مهل اهدارأ ةحلصم هب تدرأ نإو «لاعفألا

 كلاؤسل ىنعم الو « كلصأ (')دْوَق ىف ةحلصملا ىوعدل قيقحت الف « ةقيقحلا

 . كدنع قيقحت ال امع

 هب لوقلاب هطقسيف بيجملا ليلد ىلع لاؤسلا دري نأ :نماثلا هجولاو ؛)

 .هلصأ ىلع

 ليازي ال هنأب «صضرملاب لّلحتي ال مرْحُملا نأب هلوقل ّلتعا ّيعفاش :هلاثمو
 .قيرطلا ئطاخك هلالحإب هلاح

 ىعفاشللف « طيخملا سْئلو « بيطلا هلالحإب ديفتسي هنإ :لئاسلا لاق اذإف

 اذهل ةدئاف ال هنألو «يدتفيو هضرم عم كلذ لعفي هنأب لاؤسلا اذه طاقسإ

 مّرحلا ىلإ يّدهلاب ثعبي ىتح هدنع لحي ال هنأل « لئاسلا لصأ ىلع لاؤسلا

 .مرحلا يف يدهلا لحم دنع لحي مث

 لاؤسلا طوقسب باوجلا لوؤسملا نع طقس ( هأرجم ىرج امو اذهف

 . هلع

 ؛(195/) نيعلا (اهفلخ نم اهقوسيو) اهمامأ نم ةبادلا دوقي « قوّسلا ضيقن ُدوَقلا :ةغللا يف (1)
 .ملعأ هللاو «لصألا هيدؤيو هيضتقي ام ىنعمل انه ريعتسا دقو
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 نقوش لوفلا قاع: ضوعنلا هوجو نان
 ضورفملا ليلدلاو

 :اهتمجرت هذه ؛ لوصف ىلع لمتشي باب اذه

 لدي ال مأ ليلدلا وأ ةلهلا داسف ىلع لدي له ضقنلا نأ يف :لصن
 ؛ كلذ ىلع

 ؛ تاضقانملا عاونأو ضوقنلا ماسقأ يف :لصن

 ؛ للعلا نود لالدتسالا ضوقن يف :لصف

 ؛ ةيعرشلاو ةيلقعلا للعلا ضوقن يف :لصن

 ؛اعم سكعلاو درطلا ىلع ضقنلا يف :لص

 ؛درطلا نود سكعلا ىلع ضقنلا يف :لصف



 ؛ ضقنلا نم ىوقأ نوكي ام نايب يف :لصف

 ؛ هظفل ىلع نكي مل نإو هانعم يف ضقنلا ىرجم يرجي اميف :لصف

 ؛ ةلعلا فاصوأ نم ةبكرملا ضوقنلا ىف :لصف

 ؛ ةدسافلا قورفلا ضقن يف :لصف

 ؛ ةدسافلا تاحيجرتلا ضقن ىف :لص

 ؛ ةدسافلا ضوقنلا نم عاونأ يف :لصف
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 لولا لصفلا

 ال مأ ضوقنملا ليلدلا داسف ىلع لدي له ضقنلا مكح نايب يف

00 
 :ضوقنملا داسف ىلع ضقنلا ةلالد ىف اوفلتخا

 ؛ ءاهقفلا نم موق اهب لاقف

 «ضوقنملاب لالدتسالا ىلع لدتسملا عنمي ضقنلا نأ :نورخآ لاقو

 هب لدتسملا هضقنيو احيحص نوكي دق ليلدلا نأل «هداسف ىلع لدي الو

 ؛ 2)سفن ىف هليلد داسف ىلع اليلد هلصأ ىلع هضاقتنا نوكي الو ؛ هِسْفن ىلع

 ضاَرْعَأْلاو ماسجألا ثودحب عئاصلا ىلع ؟"!ةمامث لالدتسا نأ ىرت الأ

 لاعفألا ثودح نم هزاجأ امب «هسسفن ىلع هضّقن ْنإو «حيحص لالدتسا

 داسف ابجوم ؛هلصأ ىلع ةلالدلا ضاقتنا نكي ملو «لعاف نم ال ةدلوتملا

 .اهسفن ىف ةلالدلا

 حصي مل «لعاف نم ال ام لعف ثودح تزجأ اذإ :هل ليق نكلو

 .هعئاص ىلع لاعفألا نم ءىشب كلالدتسا

 زوجي ال ةيلقعلا للعلاو لئالدلا نأ ىلع لدجلا لهأ عمجأ دقو

 اهَضِقان عنمي اهضاقتنا نأ ىلعو ءاهل ٌصضقن اهّصيصخت نأ ىلعو ءاهصيصخت

 . (10/"78) هقفلا لوصأ يف طيحملا رحبلا يف هنع هلقن )١(

 .ا/5 ؛ص «ءهتمجرت تمدقت (؟)

014 
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 , )اهب جاع لا نع

 يف ةدراولا تامومعلاو «رهاوظلا تاصيصخت زاوج ىلع اوعمْجأو

 لوق ىلع «باطخلا ليلدو «موهفملا صيصخت كلذكو «ةيعرشلا ماكحألا

 .2")هسفن ىف ليلدلل اضقن كلذ نوكي الو «ٌرئاج ءامهب لالدتسالا زاجأ نم

 :"!ةيعرشلا للعلا صيصخت زاوج يف [1/ه+] اوفلتخاو

 الو ءاهداسف ىلع لدي ال اهضاقتنا نأ اومعزو «قارعلا لهأ اهزاجأف

 لالدتسالا نم عنمي ال «رهاوظلا صيصخت نأ امك ءاهب لالدتسالا نم عنمي

 .٠ صيصختلا عضوم ريغ يف اهب

 نم عنامو ءاهل ٌصضقن ةلعلا صيصخت نإ :رّظَنلا لهأ نم نوقابلا لاقو
 اهبّضن ناكمإل ؛ةلدألا قفاكت ىلإ يدؤي اهصيصخت ةزاجإ نأل ءاهب لالدتسالا

 حيجرت ةلاحتسا عم ءدحاو ءيش ىف نييفانتملا نيمكحلل ٌةَّلع صيصختلا عم

 ءانركذ يذلا لصفلا يف ليصفتلا اذه انيب دقو «رخآلا ىلع اهّْيَّمكح دحأ

 .ةيافك هيف امب للعلا طورشبو

 . (78/1/) هقفلا 0 )02(

 ..) ظفللا هلوانتي اميف الإ نوكي ال نأ صيصختلا قح نم" نأ (74/14) طيحملا رحبلا ىف (؟)

 هيلإ قرطتي لوألاف . طابنتسالا يأ «ىنعملا وأ ظفللا ةهج نم همومع نوكي نأ امإ (كلذو

 ةقفاوملا موهفمو ةلعلا اهنم ركذو "ماسقأ ةثالث ىلع يناثلاو (.0) اربخ وأ ارمأ صيصختلا

 .ملعأ هللاو فالخلا ضعب كلذ يف ركذو « ةفلاخملا موهفمو

 انظ وأ اعطق ةصوصنم امإ ةلعلا نأ الوأ ملعاو" :(1* ١ /07) طيحملا رحبلا ضف يشكرزلا لاق ()

 ءاعست روصلا تراصف .امهنود وأ طرش تاوف وأ عنامل امإ اهنع مكحلا فلختو ةطبنتسم

 ."طاسوأ يقابلاو «نافرط :ابهذم رشع ةعضب ىلع هيف اوفلتخا دقو ةثالث يف ةثالث ب برض نم

 هل
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 بايلا اره نم يئانلا لصفلا

 تاضقانملا عاونأو ءضوقنلا ماسقأ نايب يف

 :ماسقأ ةرشع ىلع تاضقانملا نإ :انباحُضُأ لاق

 [ليصفتلاب ةلمجلا ضقن :لوألا مسقلا]

 ؛ "7ليصفتلاب ةلمجلا ضقن :اهدحأ ©

 رشلا قلخ ول هنأل ءرورشلا نم ائيش قلخي مل هللا نإ سوجملا لوقك
 رش وهو «ناطيشلا :اولاقف «رورشلا قلخ نم :مهل انلقف ؛رشلا نم ارش ناك
 ؛ هّللأ :اولاقف ( ناطيشلا قلخ نم :مهل انلقف «رورشلا نم

 ءرشلل اقلاخ ّنوكي نأ مهيفن عم رورشلا مظعأل اقلاخ ليصفتلا يف هوتبثأف

 ؛ ةلمجلا يف

 ( ال8 ءايبنألا داهتجا نم عنم نم لالتعا :هقفلا لوصأ نم اضيأ هلاثمو

 نيئيشلا نيب ةقرفتلا لسرللو «لوصألا نم هريظن ىلإ ءيشلا در داهتجالا نأب

 .امهنيب عمجلاو مكحلا يف

 ءادتبا يف مهل ناك اذإ لسرلا نأل «هتّلمج ضقاني بهذملا اذه ليصفتو

 مث ءاذهب لاق نمف ءامهنيب عمجلا مهل ناكو «نيلثملا نيب ةقرفتلا ةعيرشلا

 ١1977 :ص لدجلا يف ةيفاكلا )١(
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 هم سس فس ل7

 يف ّمنم دقف ؛همكح يف هيلع صوصنم لصأب عرفلا قاحلإ مهل سيل :لاق
 .ةيوستلا نم ةلمجلا ىف هزاجأ ام ليصفتلا

 ةالضلا ىف: رمكلا لمعلا نإ ةلمكلا ىف: ىأرلا لهآ لوق'»هقفلا نم هلو
 ىلع ىنبو «أضوتو جرخ هتالص يف ثدحلا هقبس نم نإ :اولاق مث ءاهدسفي

 . ملكتي مل ام «هتالص

 ام عم « ثدحلا هقبشسي مل نمم ةالصلا هب اودسفأ امم رثكأ لامعألا هذهو

 :رئبلا نم ءاملا ءاقتسال لبحلاو ولدلا حالصإو « ةلبقلا نع فارحنالا نم هنراقي

 ةفوشكملا ٌةمألاو « بوغلا هتالص يف دجو اذإ نابرُعلا نأب مهلوق عم اذه
 5 و

 اليلق ايشم هيلإ ايشمف ءامهنم بيرق بوفغلاو ءاهتالص ىف تقتعأ اذإ سأرلا

 30 ايتام نأ ةاننيلو

 .ةلمجلا يف مهلوق فالخ ليلقلا لمعلا ليصفت يف مهلوق ناكف

 هتوبث يضتقي اضقانتم هسفن يف لوقلا نوكي نأ :يناثلا مسقلاو

 . هعافترا

 ءرظحلا ىلع عرشلا دورو لبق اهلك لاعفألا نإ "”رظحلا لهأ لوقك

 وه هوزاجأ ام هجو نأ نيب دقو ؛(١/١١7) عئارشلا بيترت يف عئانصلا عئادب عجار )١(
 ."ةباحصلا عامجإو صنلاب ناسحتسالا"

 لوصأ يف طيحملا رحبلا يف اهرظنا «بهاذم عرشلا دورو لبق اهب عفتنملا نايعألا مكح يف (؟)
 .(1/"901) هقفلا

 كيرحل
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 و 31 0-8 8

 ءاروظحم رظحلا داقتعا نوكي نأو «رظحلا ىلع رظحلاب مهلوق نوكي نأ مهمزليف

 يف انيلع مازلإلا اذه لثم دوعي الو ؛0ههلاعفأ ةلمج نم داقتعالاو لوقلا نأل

 مكح كلذكو « باقع الو باوثب مكحي ال نأ فقولا ةدئاف نأل « فقولاب انلوق

 .باقع الو باوث عرشلا دورو لبق فقولا ىلع سيل هنأل فقولا

 [لصأ لاطبإ ىلإ لوقلا ىدؤي نأ :ثلاثلا مسقلا]

 ثيحب هسفن يف لوقلا نوكي نأ تاضقانملا نم :ثلاثلا مسقلاو ؛

 حص ول لوق اذهو «هل خسن صنلا ىلع ةدايزلا يأرلا لْمَأ لوق :هلاثمو

 :نيلصأ نالطب هب بجول

 صوصنملا ىلع ديزي سايق ّلك نأل ؛ يعرشلا سايقلاب ل وقلا :امهدحأ

 .")صنب سبيل اعرف هيلع

 ليلد صنلل نكي مل نإف «باطخلا ليلدب لوقلا هيلع مهمزلي نأ :يناثلاو

 .©)هل اخسن هيلع ةدايزلا نكي مل ءهمكح يف هل هادع ام ةفلاخم ىلع

 [لصألا مكح فالخ عرفلا مكح :عبارلا مسقلا]

 لصألا مكح فالخ قيقحتلا يف عرفلا مكح َنوكي نأ :عبارلا مسقلاو !:
 ٠١ [ب/ه4]

 هيفن ىلإ هتوبث ىدأ امو «ناعنتمم نالعف مهداقتعاو مهلوقف «مهنم ضقانت كلذب مهلوقو :يأ (1)

 ٠ لطاب وهف
 .عساتلا بابلا نم عساتلا لصفلا يف كلذ هجو نايب فلؤملل مدقت (؟)

 )٠5/0"(. هقفلا لوصأ يف طيحملا رحبلا يف رظني نيعناملاو نيزيجملا دنع قيقد ليصفت كلذ يف ف

 مها؟
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 ول هتميق رّشُع ٌفصن ركذلا ىف نأ «©2)ةمألا نينج ىف يأرلا لْمَأ لوقك
 نينج كلذ يف لصألاو «ةّيح تناك ول اهتميق ٌرْشْع ىثنألا يفو ءاّيح ناك

 دقو « ىثنألاو ركذلا نيب عرفلا يف اوقّرفف « ىثنألاو ركذلا هيف يوتسيف ةّرخلا

 . لصألا يف امهنيب أاوعمج

 [بجومريغب نيريظنلا نيب ةقرفتلا :سماخلا مسقلا]

 يف مكحلا فالخ ءيشلا يف مكحلا ٌنوكي نأ :سماخلا مسقلاو ؛©

 .امهنيب ةقرفتلا بجوي صن ريغ نم « هريظن

 نيب مهقرفكو «ةيانجلا يف اهديو ةبادلا لْجِر نيب قارعلا لهأ قرفك
 .ريثك اذه وحنو اهشَأ يف اهئاضعأ رئاسو ةبادلا نيع

 [لوقلا يف ىوتفلا فالخ لمعلا :سداسلا مسقلا]

 .لوقلا يف ىوتفلا فالخ لمعلا ٌنوكي نأ :سداسلا مسقلاو ؛#

 ةالص رخآ وه مامإلا ةالص نم مومأملا كردأ ام نأ يأرلا لْمَأ لوقك
 .ميلستلاب اهرخآ متخيو «ريبكتلاب اهحتتفي هنأب مهلوق عم « مومأملا

 [هلصأ هيضتقي ال امب لوقلا :عباسلا مسقلا]

 هيضتقي امب لوقي ال مث ءابهذم ناسنإلا دقتعي نأ :عباسلا مسقلاو ؛©

 اهنيك ةلانشلا كلف نار: ميسملا كلذ نيف ”هلضأ

 . (10//771) عئارشلا بيترت يف عئانصلا عئادب )١(
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 انيمي نيسمخ فلحي هيلع ىعدملا نأ (0)ةماسقلا يف يأرلا لْمَأ لوقك

 مهلوقل ىنعم الو «هنيمي مكح فالخ ةمارغلا هذهو «ةيدلا مرغي مث لتق ام هنأ

 ابجوم يعّدملا ىوعد نكي مل اوفلحي مل ول مهنأل ءدّوقلا طوقس بجوت اهنأ
 .ادّوق مهيلع

 [هلوق يفنت ةلعب قلعتلا :نماثلا مسقلا]

 يفن يضتقت ةلع ىلع هلوق بهذملا بحاص قلعي نأ :نماثلا مسقلاو ؛
 .هلوق

 يف هل انوذأم ناك اذإ حصي امنإ دبعلا نامأ نأ 2")ةفينح يبأ لوقك كلذو

 ىلوأ ناكل لالدتسالا اذه سكع ولو «نامألا ٌدِض لاتقلا ىف نذإلاو «لاتقلا

 حصي مل اذإف ؛هنامأ حصي مل لاتقلا يف هل نذأ اذإ :لوقي نأ لثم «همكحب

 .ىلوأ هيف ةصقانلاب هلاق امف ءانهه

 [يفن الو تابثإ ريغب عضوم يف ةلعلا دوجو :عساتلا مسقلا]

 عضوم يف ةدوجوم نوكت نأ « ةلالدلا يف ةضقانملا نم :عساتلا مسقلاو ؛

 .هيف اهمكح يفني الو « عضوملا كلذ يف اهمكحب اهب لدتسملا مكحي الو

 نم الإ عقي ال بذكلاو ملظلا لعف نأ ىلع ةلزتعملا لالدتساك كلذو

 ,”)امهيلع ٌرداق ىلاعت هللا نإ اولاق مث ءامهحبقب لهاج نمو ءامهيلإ جاتحم

 .(185/0) عئارشلا بيترت يف عئانصلا عئادب (1)

 )1١5/1(. عئانصلا عئادب رظنا «نسحلا نب دمحم امهفلاخو فسوي يبأو (؟)

 «ديحوتلاو لدعلا لئاسر باتك نمض رابجلا دبع ىضاقلل بوسنملا ةسمخلا لوصأللا رظنا (*)

 . 370 :ص ةرامع دمحم قيقحت
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 ال هنأ اضيأ اولوقي ملو «هتجاح وأ هلهج ىلع ّلد كلذ لعف ول هنأ اولوقي ملو
 . كلذ ىلع لدي

 [ةلالدلاو ةلعلا ضقن :رشاعلا مسقلا]

 عم اهدوجوب ةلالدلاو ةّلعلا ىلع دراولا ضقنلا وه :رشاعلا مسقلاو

 .اذه دعب اهنيبن امك تاضقانملا رثكأ رودي كلذ ىلعو «اهمكح مدع



 9 للعلا نود لالدتسالا ضوقن ٍ ِ "٠

 بايلا ازرق نم كاملا لصفلا
 للعلا نود لالدتسالا ضوقن يف

 :اهضعب ركذن « ةريثك لصفلا اذه ةلثمأ

 انفي الا ثوقتلا نأ ىلع ةيررطلاا :ةلوطتلا "ىفني لاذع "اينفن
 امل داوسلاك ءاهب هّدض كاردإ مص ةّساحب هٌكاردإ حص ام َّنِإ مهلوقب ؛مالكلا

 ناك ولف «امهريغو ةرمحو ضايب نم داوسلا دادضأ هب كردأ رصبلاب كردأ

 .مالكلا هب كردي يذلا عْمّسلاب كردأل مالكلا ٌّدض توكسلا

 ةكردملا رهاوجلاب مكلصأ ىلع ٌصضوقنم لالدتسالا اذه :مهل انلقف

 هكاردإ حصي الو «لحم يف ال ضرعو ءانف وه ٌّدض مكدنع اهلو «سمللاب

 اذه مكلالدتسا ضقتناف هب ءانفلا كردي الو رصبلاب كردت رهاوجلاو «سمللاب

 .ءانفلا يف مكلوصأ ىلع هانركذ امب

 انيق ةيراج ردنا نم ىلخ يأرلا لأ لالدتسا : نسحلا اذه نمو

 أطو نأ مهلوقب بيعلاب اهّدر هل نكي مل ءاميدق ابيع اهب دجو مث ءاهأطوف
 .اهيف نيبغارلا ددع كلذب صنف «هينبو هيبأ ىلع اهمّرح ءاهل

 لوعاتلا لبق اهخوزاهقلطو اهو: مك ةيزانج قرتلفا نفي فوت انهو

 اهمرح دق ناك نإو درلا هلف «ميدق اهيف بيع ىلع اهل يرتشملا رهظو ءاهب

 ددع نم ناصقن كلذ يفو [1/5] «هينبو اهقلط يذلا جوزلا يبأ ىلع جيوزتلاب

 كو



 ' 0 هش ميس ةيسع دام با مج

 اعئام مالسإلا ناك ول :مهلوقب يمذلاب ملسملا لتق يف مهلالدتسا كلذكو

 لتاقلا مّلسأ اذإ هئافيتسا نم عنمل «ملسملا ىلع يمذلل صاصقلا بوجو نم

 تعنم «بألا ىلع نبالل صاصقلا بوجو تعنم امل ةدالولاك «لتقلا دعب

 هيلع بجو ْنَم نبا ِهْئُراَوَو تامف «هريغ ىلع ناسنالل بجو ىتم هئافيتسا نم

 ٠ ةئم فوتسي مل « صاصقلا

 .2© هيلع صاصقلا بوجو دعب ٌّنج نمم هئافيتسا نم عنمي الو

 مهفي ناك نإو «هئاعل حصي ال سرخألا نأ ىلع مهلالدتسا كلذكو

 افذق درأ مل لاقف «هناعلو هفذقب مكاحلا مكح دعب هقطنأ ول هللا نأل «ةراشإلا

 . ةيانكلاب ناعللا حصي الو « ةيانك هتراشإ نأ ىلع لدف « ّدح هيلع نكي مل ءاناعل الو

 ءافيتسا لبق قطن ولو هب موكحم هنإف « صاصقلاب هرارقإب ضوقنم اذهو

 ضقن اذهو «هتينب الإ هنم صتقي مل هب ارارقإ درأ مل لاقو «هنم صاصقلا

 هناعلو هفذقب مكح ىتم مكاحلا نإف انلصأ ىلع امأف «ةحماسملا دعب مهلالدتسا

 ."”وكاحلا مكح كلذب ضقنن ال انإف اناعل الو افذق درأ مل لاقو قطن مث

 ناك امل هنأب «ضرملا يف 2؟”ةتوتبملا ثيروت ىلع مهلالدتسا كلذكو

 )١( :ص لدجلا يف ةيفاكلا يف هسفن لاثملا 1١94.

 ١9/6. :ص ةيفاكلا رظناو (؟)

 ١9/8. :ص ةيفاكلا رظناو ()

 -فلاخو اهثيروت ىلع روهمجلاو انئاب اقالط هتأرما هتوم ضرم يف ضيرملا قلطي امدنع يأ (:)
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 ناك «ةيصولا ىف ثلفلا ىلع ةدايزلاب هقح ضعب ثراولا نامرح نم اعونمم

 .ىلوأ ثاريملا لصأ نع هثراو طاقسإ نع عنمي نأب

 هب مكحلاو هثاريم هب طقس هنإف («هضرم ىف هناعلب ضوقنم اذهو

00 
 ٠ عص

 ؛ ")نامصخلا هب لوقي ال اميف هّلثم هباجيإب لالدتسالا ضقني دقو

 ةنس ىف ةلقاعلا اهلمحتي نينجلا ةيد نأ ىلع يأرلا لهأ لالدتسا :هلاثمو

 ةيدو «"”سفنلا ةيد ثلث ةدحاولا ةنسلا يف لمحت ةلقاعلا نإ مهلوقف «ةدحاو

 .ىلوأ ةنس ىف اهلمحي نأب ىهف « سفنلا ةيد ثلث نم لقأ نينجلا

 ةنس يف ةأرملا ةيد ةلقاعلا لمحتت نأ لالدتسالا اذه ىلع بجيو

 ءأطخ لوتقملا دبعلا ةميق ةلقاعلا لمحتت نأ مهلصأ ىلع مهمزليو « فصنو

 اهلمحتي هنأ اولاق اذإف «ةدحاو ةنس ىف هنم لقأ وأ ةيدلا ثلث لثم تناك اذإ

 نينجلا هب لمحتت اهنأ ىلع مهلالدتسا لوقلا اذهب اوضقن دقف نينس ثالث يف

 يف ةلقاعلا اهلمحتت ةأرملا ةيدو نيئجلا ةيد نأ انباحصأ لوق حصو ةنس يف

 ( (1760/7) فالخلا لئاسم تكن ىلع فارشإلا :رظناو ؛ديدجلا هلوق يف يعفاشلا كلذ يف

 .(19/4/1) ةعيرشلا لهأ فالتخا ةفرعم يف ةعيدبلا يناعملا

 9/6]١. :ص ةيفاكلا )١(

 .17/5- 19/0 :ص الاثمو الصأ ةيفاكلا رظناو (؟)

 يف ةلقاعلا نم ذخؤت ةيدلا لك نإف ةيدلا لامكب الالدتسا" :(771/17) عئانصلا عئادب يف لاق ()

 يف ذخؤي ةيدلا ثلث ردق شرألا نم ناك املكف .... رئي  ةباحصلا عامجإل نينس ثالث

 اذإ كلذكف ةيناثلا ةنسلا يف ذخؤت ةيدلا لك يف ثلثلا ىلع ةدايزلا نأل ...ةدحاو ةنس
 . "تدرفنا
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 ؛ نيئس ثاللث

 هلالدتسا سيلف نيتنس يف ةلقاعلا ىلع ةأرملا ةيد نإ انباحصأ نم لاق نمو

 ."7ةيورملا راثآلا ضعبب هيلع لدتسي امنإو « يأرلا لْهَأ نع هانيكح ام هيلع

 .ةيافك اهنم هانركذ اميفو ةريثك اذه لاثمأو

 م

 )١( :ص ةيفاكلا ىف ةرابعو ىنعم هسفن 5ل9ا١.

 هاب و



 بابلا ارزق نم عبارلا لصفلا

006 
 «درطت ملو تسكعنا وأ سكعنت ملو «تدرطا ىتمف ةيلقعلا ةلهلا امأ

 سيلف ءاهّدّرطو اهْسِكْعي ملو «ًةلالد اهب لدتسملا اهاعدا نإف «ةّضِقَتنُم ىهف

 .©)اهل اًضقن اهسكع مدع

 اهمكح مدع عم ءيش يف اهدوجوب نوكي امنإف ةيعرشلا للعلا ضقن امأو

 :برضأ ةثالث ىلع نوكت ةضقانملا هذهو «هيف

 كلو يسبق نلعملا اهنقتي الواير لف ةلعلا نتوتا نأ ةاهيحلا 1
 دهش ءيش يف هيلع هئارجإب رابتعا الو ءاهمكح فالخ ىلع صن هيف نوكي

 .هيف همكح فالخب صنلا

 هيك نأ ىلع ةمألا :تصحأ + ىق ىف ةلعلا ههوت' نأ." نانلاو تف
 .هيف اهمكح فالحخ

 [ب/هذ] فاالخ لدعتلا دنع همكح ءيش يف ةلعلا دوجو ٠ :كلاثلاو ”#

 رهظُي مل نإ ؛لّلعملا عاطقنا ىلع اليلدو اهل اضقن كلذ نوكيف «هيلع همكح

 امأف « للعلا صيصخت ىري ال نم بهذم ىلع ضقنلا كلذ نع ازارتحا اهيف

 بجو ساكعنالا طرشف ءاهلولدم يناثلاو اهلولعم لوألا :ةلعلل نيلولدم نيب فلؤملا قرفي )١(

 .اهلعاف ىلع اليلدو «ةيكرحتملل ةلع ةكرحلاك « يناثلا نود لوألا يف

 كوم



 5 9 ضورفملا ليلدلاو ضوقنملا لوقلا ىلع ضوقنلا هوجو نايب كا 0

 ضاقتنا يف حضاو اذهو ,2)اضقن هاري الف ةيعرشلا للعلا صيصخت زاجأ نم

 .للعُملا لصأ ىلع ةّلعلا

 عنمت الف « هيلع اهب لالدتسالل ةلعلا تبصُن نم لصأ ىلع اهضاقتنا امأف

 اضقن كلذ ىري 2)ناطقلا نيسحلا وبأ ناكو ؛اهب لالدتسالا نع لّلعُملا

 ؛0وب لاغتشالل هجو الف لوقلا اذه داسف ىلع رّظَنلا لهأ عمجأو "لاهل

 :اهضعب ركذن «ةريثك ةيعرشلا للعلا ضوقن ةلئثمأو

 6 الو ةّمألا هتأرما نعالي ال جوزلا نأ هلوقل ّلتعا ةيقارع :اهنمف

 يبل نال ةنارفا فالف يديلع دحالوم نسل يون عوضؤم ناشلا أب

 هيلع ٌدح ال هنإف « فذقلا ىف ةدودحملا هتأرما فذق نمب ضوقنم اذهو

 يف لئاسلا نم ةحماسم عم حيحص ضقن اذهو ءاهناعل هلو ََقاَرِعلا دنع

 ىفنلو « ىرخأ ريزعتلا يوذلو «ةرم دحلا يوذل نوكي دق ناعللا نأل « ةبلاطملا

 )١( ةلئسملا يف نيبلوصألا ضوخ مّظع دقلو ؛ةدشب هرصن يسوبدلا ديز يبأ مامإلا لوق وهو «
 رحبلا «(5509 :ص) يلازغلل ليلعتلا كلاسمو ليخملاو هبشلا نايب يف ليلغلا ءافش :رظناو

 هقفلا لوصأ يف طيحملا )10/:*71(.

 لّختنملا ققحم هتبثأ دقو « 50١ :ص لختنملاو ١86« :ص ةيفاكلا رظناو «هتمجرت تمدقت (؟)

 لك اذهو « !يكلاملا مامإلا راصقلا نسحلا يب أ مساب همجرت مث « !!راطعلا نسحلا وبأ :مساب

 .هبنتيلف ؛ ققحملا نم ءأطخ

 . (775/10) هقفلا لوصأ يف طيحملا رحبلا يف ليصفتب هلوق رظنا ()

 ( ينطقلا يلع يبأ ىلإ اضيأ هبسن دقو 6-1870 :ص ةيفاكلا يف هداسف هجوأ ليصفت رظنأ (:(

 .أطخ وهو !"يبطقلا" اذكه ةيقوف د قيقحت يف درو هنأ ىلإ انه هبننو
 لهأ نم ناك نم لكف» :لاقف ةداهشلا ةيلهأ يهو ىرخأ ةلع (؟47/) عئادبلا يف ركذ (0)

 .ملعأ هللاو «اندنع الف ال نمو ناعللا لهأ نم ناك نيميلاو ةداهشلا

0 



 جيو __ةعرشلو ةيلعلا للعلا ضوقن-؛ عه

 . 480 َيِعِفاَشلا لصأ ىلع ديلاب شارفلا عفرو بسّتلا

 الو ءوفعلاب طقسي ال فذقلا دح نأ ىلع ََقاَرِعلا لالتعا كلذكو

 نع ءازبإلا لاس. ةيلغا نضوعلا دعا قاع نمدآل اقع ناك ىل هني 1 كرون

 :ةيقاو ةيلاطملاوهنشعب

 .هضعب نع الو ضوع هنع دجوي الو « سانلا

 . ةيافك هنم هانركذ اميفو ةريثك اذه رئاظنو

 تم

 هدف



 9 0 ليلدلاو ضوقنملا لوقلا ىلع ضوقنلا هوجو نايب باب 9 6

 بارلا ازرف نم سمائلا لصفلا

 اعم سكعلاو درطلا لع ضقنلا يف

270 

 تناك رّبْوُت نأ لبق هّلخن عاب نم نأ يف َيَقاَرعلا لالتعا :لصفلا اذه لاثم

 اذهو «ةربؤملا ةرمثلا ىلع اسايق عيبلاب ةرمثلا دارفإ ناكمإب « عئابلل اهترمث

 مث دقعلاب اهدارفإ نكمي اهراجشأو رادلا ناردج نأل اسكعو ادرط ضوقنم

 الو هيلع دقعلاب هدارفإ نكمي ال ضرألا يف رذبلاو « عيبلا يف رادلا 0 اهنإ
 .©)عيبلا يف ضرألا عبتي

 ؛اسكعو ادرط لالدتسالا ضقن كلذكو

 ماقم موقت فاوطلا طاوشأ رثكأ نإ مهلوق ىلع يأرلا لهأ لالدتساك

 نمك «هعيمج ماقم هرثكأ موقي دق ءيشلا نأ :مهلوقب مدلاب ناربجلا عم عيمجلا

 مل امولعم عيبملا فاصوأ رثكأ ناك اذإو اهل اكردم نوكي ةعكرلا رثكأ كردأ

 .هعباوتب لهجلا رضي

 ال ةماسقلا ناميأ رثكأ نأل « )سكعو ادرط ضقْنُي لالدتسالا اذهو

 عيمجلا ماقم نوموقي ال ىنزلا دوهش ددع رثكأ كلذكو اهعيمج ماقم موقت

 ضعب يف موقي دقو ؛تاعكرلا عيمج ماقم موقي ال تاعكرلا ددع رثكأو

 )١( :ص ةيفاكلا ل/الا١.

 )١( :ض ةيفاكلا /ا/ا١.
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 اعم او درطلا ضقنلا

 نم كردا نم نأل ؛هوبجوأ ام سكع ىلع ؛هعيمج ماقم ءيشلا لقا عضاوملا

 «ةالصلا عيمجل عستي ام تقولا نم كردأ نمك ناك ةعكر رادقم تقولا رخآ

 هعم كردا نمك ناك دحاو ءزج رادقمب ميقملا ةالص يف لخد نم كلذكو

 دقف دهشتلا ردق ةعمجلا نم كردأ نم نأ َنوُيِقاَرِعلا لاق دقو «ةالصلا عيمج

 ال فاوطلا يف هوركذ يذلا لالدتسالا نأ اذهب نابف « عيمجلا كردأ نمك راص

 .ريثك اذه لثمو «هسكع يف الو هدرط يف هل ريثأت

 هع7ه



 ووش ليلدلاو ضوقنملا لوقلا ىلع ضوقنلا هوجو نايب باب 0 8

 بايلا ارق نم سراسلا لصفلا

 درطلا نود سكعلا ىلع ضفنلا نايب يف

 و 506 8 ع

 رثؤي امك « سكعلا ىلع اهضقن اهيف رثؤي ةيلقعلا للعلا نأ ىلع اوعمجأ

 نم اقرتفا نإو «مكحلل ةبلاج ةلع اهنوك نم عنملا يف ؛ درطلا ىلع اهُضقن اهيف 0 8 50 : 1 :

 سكعلا ىلع اهضاقتناو «ٌةلالد اهنوك عنمي «درطلا ىلع اهّضاقتنا [0:/1] نأ ةهج

 .©)ةدرطم تناك اذإ «ةلالد اهنوك عنمي ال

 ءاهيف اطرش اهّساكعنا نوري ال نيسئاقلا رثكأ نإف ةيعرشلا للعلا امأو
 و ِِء

 ؛ ")اهل انيهوت سكعلا ىلع اهضاقتنا ثروأ امبر نكلو

 يف هدي عطقب «يمذلاب ملسملا لْثق يف يأرلا باحصأ ٌلالتعا :هلاثمو
 نأ «سكعلا ىلع ةلعلا هذه ضاقتناو هلام يف لتقي ملسملاك ؛هقرس اذإ هلام

 . "9هلتق اذإ هب لتقيو « هقرس اذإ هديس لام يف عطقي ال دبعلا

 :ةلطني نيكملا ىلع: فتق": نيكملا ىلع لآلدعتتالا ناك نإف

 لتاقلا نأب ءثرت ضرملا يف ةتوتبملا نأ يف يأرلا لْمَأ لالتعا :هلاثمو

 ةلعلا ةحص يف طرشلا نأو «الولدمو الولعم ةلع لكل نأ عضوم ام ريغ يف فدصملا نّيب دق )١(

 ؛ةيلقعلا ةلعلا يف اذهو « ساكعنالا نود دارطالا اهتلالد يف طرشلاو «ساكعنالاو دارطالا

 .رشع عباسلا بابلا نم ثلاثلا لصفلا رظناو «تايلقعلا يف ةلالدلا ةباثمب يهف ةيعرشلا امأ

 .١ا/ا/ :ص ةيفاكلا رظئاو (؟)

 ١9/4. :ص ةيفاكلا ()
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 95 درطلا نود سكعلا ىلع ضقنلا نايب 3 ١

 نأل ثرت ةتوتبملا نأ هسكعف «ثاريملا لاجعتسا يف ةمهتلاب ثرإلا مرح

 ئطخملاو يبصلا نا :لاقي نأ سكعلا ىلع هضقنو « "')هتامرح لجعتسي جوزلا

 ."7جوزلا مهتا نإو مرحت ةتوتبملاف « ةمهت الو ثرإلا نامرحي لتقلا يف

 ىلع هعرف سايقب ضقون وأ لبوق «هدض ىلع ءيشلا ساق نم لكو

 .همكح لض ىف هلض

 ةدضردلا ةلعلا .نأ ::«!ةيكلاملا فر ضعيو: ؛ ؟!انباحضأ .نمعي لاق اذقز

 اهدسفي امك «سكعلا ىلع ضقنلا اهدسفُيو ءاهّسكعو اهذرط ربتعي « سنجلل

 , ©)درطلا ىلع الإ ءاهل ضُقن الف عونلل ةدصرم تناك اذإو «درطلا ىلع ضقنلا

 .(؟ 4107/4) دصتقملا ةياهنو دهتجملا ةيادب رظناو )١(

 .9١/ه ؛ص ةيفاكلا (؟)

 هقفلا لوصأ يف طيحملا رحبلا يف هنع لقن يذلا وهف ةريره يبا نب يلع وبأ خيشلا هلعل ()

 يف ةلعلا سكعب نسحلا نب دمحمل يعفاشلا مازلإ هجو نع بيجيل قيرفتلا اذه «(7/1)
 دمحم مزلي اذه :ةريره يبأ نب يلع وبأ خيشلا لاقف» « يبصلا كيرش ىلع دوقلا بوجو ةلأسم

 ةلعلا تناك اذإف «سنجلل ةلعو «نايعألل ةلع :نيبرض ىلع ةلعلا نأ كلذو «نسحلا نب

 نأ بجوف دترم هنأل :كلوقك مكح الو ةلعلا دجوت نأ وهو دحاو هجو نم تضقنا نايعألل

 :نيهجو نم ضقنت هذهف سنجلا ةلع ةيناثلاو . لتقي ال هنأ عم دترم دجوي نأ ضقنلاف « لتقي

 :لاق هنأكف «لتقلا لتقلا ةلع :كلوقك «ةلع الو مكحلا دجوي نأو ؛مكح الو ةلعلا دجوت نأ

 عم لتقي مل نإو ؛ةلعلا تضقتنا لتق ريغب لتق نإ :هانلق امب ضقنت هذهف «لتقب الإ لتق ال
 طوقس للع هنأل « سنجلل نسحلا نب دمحم ةلعف اذه تبث اذإو ةلعلا تضقتنا لتقلا دوجو

 :نيهجو نم ضقتنيف سنجلل هذهف «ملقلا هيلع يرجي ال نم كيرش نود كيرشلا نع دوقلا
 .(«هلوق لطبف ةلع الو مكحلا دجوأ دقف ةلع الو مكحلا دجوي نأو مكح الو ةلعلا دجوي نأ

 .هلاق نم ىلع فقن مل (:4)

 مجار نيعلل تعضو ةلعو سنجلل تعضو ةلع :نيبرض ىلع ةلعلا ليقع نبا عون كلذكو )0(

 .هال ه5 :ص ءاهقفلا ةقيرط ىلع لدجلا
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 29 ضورفملا ليلدلاو ضوقنملا لوقلا لع ضوقنلا هوجو نايب 6 2

 ,©!ءدحو سنجلاب ابرلا ىف نيريس نبا لالتعا « سنجلل ةلعلا لاثم لعجو

 ةيعرشلا للعلا نم سكعناو درطا امو «هيف ابر ال سنج ريغب عقي ام نأ هسكعو

 .هتحص يف لاكشإ الف

 هك

 )١( ةمادق نبال ينغملا )1/4(.

 ه4



 جيو شنت نع باول يف عرفلاو لصألا نيب ةيوستلا

 بابلا اذه نم عباسلا لضفلا
 نع باوجملا يف عرفلاو لصألا نيب ةيوستلا يف

 ذقنلا

 ؛ هعرفو هلصأ نيب للعملا هيف ىّوس اذإ ضقنلا ىف لدجلا لهأ فلتخا

 ؛ "!اضقن هّدع نم مهنمو «ةلعلا يف احداق الو اضقن نوكي ال :لاق نم مهنمف

 عرفلاو لصألا نيب ةيوستلا ةلعلا نم بولطملا نأل ءاندنع حصأ لوألاو

 ءامهنع ىفني ام فن يف ايوتساو امهيف مكح تابثإ يف ايوتسا اذإف ؛ مكحلا يف

 ؛اتابثإو ايفن امهيف ةّلعلا ريثأت كلذب رهظ

 ىلع سايقلاب نكامألا يف يرحتلا زاوج ىف انباحصأ لالتعا :هلاثمو

 ريثكلا ىلع يرحتلا هريثك يف زوجي اميف ليلقلا سايقب وأ «بايثلاو يناوألا
 زاوج نم اعانتما لالتعالا اذه ىلع لئاسلا دروأ اذإف «سنجلا كلذ نم

 نم عنملا دروأ وأ «ةتيملا محلب اهمحل طلتخا اذإ ةاكذملا ةاشلا يف يرحتلا

 ناك « لجرلا ةوسن ةلمج ىف اهئيع لكشأ اذإ «ةقلطملا ةجوزلا ىف يرحتلا

 .هزاوج يف هريثكو هليلق ىوتسا , هسنج يف يرحتلا زاج ام نأ هنع باوجلا

 :اضيأ سنجلا اذه نمو

 7-0 و

 « ثراوب هرارقإ ةحصب « ثراول ضيرملا رارقإ ةحص يف ّيعفاشلا لالتعا

 .هيف فالخلا ىلإ ريشي نأ ريغ نم )١91١  ١917( ةيفاكلا ٌبحاص باوجلا اذه ركذ )١(

 0ع



 7 هه تسال ا لعل 7

 اذإف «ةحصلا لاح ىلع اسايق ثراولل هرارقإ حص «ثراولاب هرارقإ حص اذإف

 هرارقإ حصيو « حصي ال هنإف ثراولل هيفسلاو هيلع روجحملا رارقإ مهيلع درو

 ةحصلاو ضرملا يّتلاح ءاوتساب اوباجأ ؛هيلع رْجحلا عم «ثراولاب [ب/0]

 ضرملا يتلاح ءاوتسا بجي امك «ايفن ثراولل هيلع روجحملا رارقإ يف
 .هركذ مدقت امك «اتابثإ ثراولل هيلع روجحمب سيل نم رارقإ يف ةحصلاو

 . ةيافك هنم هانركذ اميفو «ةريثك اذه لاثمأو

 03 5 3 و

 ناضمر رهش ضعب ىف قافأ اذإ نونجملا نأ « ّيعفاشلا لالتعا كلذكو

 عيمج ءاضق هعم مزلي ال ام نأب «نونجلاب هموص يف هتاف ام ءاضق همزلي مل

 اذه ضقن ُيِقاَرِعلا ىعدا اذإف ؛ ىبصلاك هضعب ءاضق هعم مزلي ال ءرهشلا

 ىف هضعبو رهشلا عيمج نيب ءامغإلا ىف ةيوستلا هباوجف «ءامغإلاب لالتعالا

 ؛ ءاضقلا طوقس

 .ريثك اذه وحنو

08٠ 



 99 ضقنلا نم ىوقأ نوكي ام نايب -8 6

 نماعلا لصفلا

 ضقنلا نم ىوقأ نوكي ام نايب يف
00 

 :عاونأ لصفلا اذه ةلثمأ

 اذإف «قيلأ هب اهُّمكحو «هبشأ ضقنلا عضومب ةلعلا نوكت نأ :اهنم ©

 ءاهب مكحلا نم عانتمالا همزل «قيلأ هب نوكي اميف ءاهمكح نم للعملا عنتما
 ءيش يف اهدوجو نم غلبأ اهضاقتنا يف كلذ ناكو دَعْبَأ هبشلا نع وه امل

 تعطق امل :مهلوقب رفاكلاب ملسملا لتق يف يأرلا لْمَأ لالتعا :هلاثمو
 ليقف «نيملسملا ىلع اسايق هلتق اذإ هب لتقي نأ بجو «هقرس اذإ هلام يف هدي

 فارطألا صاصق يف تناكل سفنلا صاصق يف ةلعلا هذه تّحص ول :مهل

 نم ىلوأ «صاصقلا يف اهعطق ىلع ةقرسلا يف ديلا عطق ةلالد نأل « ىلوأ

 نم ةقرسلا يف لجرلا دي عطق ىلع اوعمجأ دقو « سفنلا صاصق ىلع اهتلالد
 ناك اذإف «ةأرملا ديب لجرلا دي عطقي ال ةلعلا هذه بحاص نإ مث ؛ةأرملا لام

 لدي ال نألف هلصأ ىلع صاصقلا يف اهعطق ىلع لدي ال ةقرسلا يف ديلا عطق

 .©7ىلوأ سفنلا صاصق ىلع

 ؛ ةعيرشلا يف عرفلا لصأ مكحب ضقنلا َنوكي نأ :اهنم يناثلا عونلاو «)

 .ضقنلا اذهل للعملا عفد هجو نيب دقو « 7١1 :ص ةيفاكلا رظناو 000(

 054١



 1 ا د ا كاي م اا 7

7 2 0 1 

 امل :مهلوقب ناويحلا يف ملسلا مهلاطبإ يف يأرلا لهأ لالتعا :هلاثمو

 يف مَلَّسلا ىلع اسايق هتلمج يف زجي مل « ''7ناويحلا ضاعبأ يف مّلَّسلا زجي مل

 دقو « عيبلل عرف مّلسلاو «هيف مّلسلل لصأ ناويحلا عيب نإ :مهل ليقف

 يف ِمّلَّسلا كلذكف هفارطأو هئاضعأ عيب زوجي الو «َةلمُج ناويحلا عيب زاج

 .هضاعبأو هفارطأ يف زوجي الو «زئاج ناويحلا

 مّلَسلا دارأ نإ امأف « ةنيعملا هفارطأ يف مّكَّسلا لاطبإ ىلإ اوراشأ اذإ اذه

 0 هطلت 1 نوع انك رتاكب وهف ناومفلا نع عاشم ضعب يف

 دض يف لولعملا ءازجأ ضعبب ضقنلا عقي نأ :هنم ثلاثلا عونلاو ؛ف

 ؛ ةلعلا مكح

 ريغ ةدابع اهنأب 7 ةرمعلا نأ مهلوق يف يأرلا لْمَأ لالتعا :هلاثمو

 عوطتلا ذا ديم هك ما «جحلا نم تقؤملا سنج نم يهو « ةتقؤم

 ٠اأ/دك] ةتقؤملا ةضيرفلا نم

 تقؤم اهنم ناكرأ ىلع لمتشي هب دهشتسملا جحلا نإ :مهل ليقف

 «ءاوس بوجولا يف اهلكو ( يعسلاو فاوطلاك تقؤم ٌريغ اهنمو « فوقولاك

 ىف قافتالا عم تيقوتلا ىف ةدحاو ةدابع ىنكر ىف قارتفالا زاج اذإف

 . "'ىلوأ نيتدابع يف كلذ لثم زاوجف « بوجولا

 .7017/ :ص ةيفاكلا رظناو )171/١5(« يسخرسلل طوسبملا )١(
 -57١/8. ”١ا/ :ص ةيفاكلا رظناو 64ه



 15 ضقنلا نم ىوقأ نوكي ام نايب -8 ©

 كلذ نوكيف عرفلاو لصألا يف ضقنلا ريثأت ّنوكي نأ :عبارلا عونلاو ؛)

 ؛ عرفلا يف رثؤملا ضقنلا نم ىوقأ

 موص يف برشلاو لكألاب ةرافكلا بوجو يف يأرلا لْمَأ لالتعا :هلاثمو

 (ةدّرلاب اوضقوُتف ءءطولا ىلع اسايق هسنج عوبُتمب عقو رطف هنأب «ناضمر

 . ")هوّصلاب اهداسفإ صتخي الو مالسإلا لطبت ةدرلا نأب اوباجأو

 ىف رثؤي ال ضقنلا لوقي هنأك هب بيجملا نأل «دساف باوج اذهو

 يف غلبأ هلصأ يفو هيف هريثأت هل لاقيف ءهلصأ يفو هيف رثؤم هنأل لرد

 .هلصأ نود هيف هريثأت نم «هب ةلعلا ضاقتنا

 اهلولعم لثم يف اهريظن دوجوب ةلعلا ضقن ٌنوكي نأ :سماخلا عونلاو !8:

 ؛ ضقنلا يف غلبأ نوكيف رثكأ وأ نيهجو نم

 لهأ نم سيل هنأب «حصي ال يمذلا راهظ نأ يف يأرلا لْمَأ لالتعا :هلاثمو

 . "!هيف قتعلا لهأ نم نوكي الف ءراهظلا ةرافك عاونأ دحأ وه يذلا مايصلا

 وهو «نيميلا ةرافكو لتقلا ةرافك يف مايصلا لهأ نم سيل هنإ :مهل ليقف

 ماعطإلاو قتعلا لهأ نم سيلو ؛«هراهظ حصي دبعلاو ءامهيف ةرافكلا لهأ نم

 حدقلا نم غلبا مهلالتعا يف حدقلا اذهو «هيف مايصلا لهأ نم وهو «راهظلا يف

 .اهدوجو عم اهمكح ةلع لجأل ضقنلاب اهيف

 ضقتني نيلصأ يف ادوجوم ةلعلا ريظن نوكي نأ :سداسلا عونلاو اه

 )١( :ص ةيفاكلا ١9؟.

 ( 20:ص ةيفاكلا ٠5١9 75١١.



 5 9 ضورفملا ليلدلاو ضوقنملا لوقلا ىلع ضوقنلا هوجو نايب 6 9

 ؛ اسكعو ادرط اهيف اهمكح

 مميتلا زوجي ال خينرزلا نأ يف َيِعِفاَّشلا باحصأ ضعب لالتعا :هلاثمو

 .هفصو ىلع يمدآ هنم قلخي مل هنأب «هب

 ءوضولا حصيو « يمدآ هفصو ىلع هنم قلخي مل قلطملا ءاملا :مهل ليقف

 زوجي الو هفصو ىلع يمدآلا هنم قلخ ْينملاو «مميتلا نم غلبأ وهو هب

 ؛ ةراهطلا يف تادماجلا لصأ وه يذلا ءاملا يف ةلعلا ْتَضَقتتا اذإف «هب رّهطتلا

 . ىلوأ تادماجلا ضعب يف اهضاقتنا ناك

 . ةيافك هنم هانركذ اميفو « ةريثك اذه لاثمأو

 هك د



 1 كه صل سا تفتش 7

 بايلا ازهه نم مسالا لصفملا

 هظفل ىلع نكي مل نإو ضقنلا ىرجم يرحب ام نايب يف

30 
 رخآ هجو نمو ءاضقن هجو نم نوكي لصفلا اذه ةلثمأ نم نوكي ام لك

 :عاونأ ةلمجلا يف وهو «مصخلا لالتعا نع الاصفنا

 تقو يف اهضقان مكحو تقو يف ةلعلا مكح َنوكي نأ :اهنم عون 48

 ؛ رخآ

 «بيذكتلاب عقي دق ناعللاب ميرحتلا نأ يف يأرلا لْمَّأ لالتعا :هلاثمو
 «تابارقلا يف مراحملا ميرحت بجوأل «ةدبؤم ًةمرح ناعللا تبثأ ول :مهلوقب

 نكي مل اذإو «ديبأتلا ىلع هتّمأ ىلع كك يبنلا ءاسن ميرحتب ٌصضوقنم اذهو
 ,«نهدوجو دنع ةمألا ىلع نهتاهمأو نهتاوخأو نهتانب ميرحت ابِحوُم كلذ

 . لَك يبنلا جاوزأ دهع يف هضقنو ءانراصعأ يف امكح يضتقي مهلالتعاف

 فوصوملا يف اهضقان ةيفصو ةلعلا نوكت نأ [ب/:] :اهنم عونو ©

 ؛ ةفصلا نود

 رهط ام :مهلوقب ةاكذلاب عابسلا دولج ةراهط يف يأرلا لْمَأ لالتعاك
 .همحل لكؤي امك ةاكذلاب هدلج رهط « غابدلاب هدلج

 , غابدلا نم ةاكذلا ٌمكح ذخؤي الو «ةاكذلل دّهشي ال غابدلا نإ :مهل ليقو

 06ه



 ا الا عا اس تلت 7:

 كلذكو «ءيش هتاكذب رّهطي الو «هغابدب ةتيملا ٌدلج رّهطي ًيسوجملا نأل

 «هدلج سّجتُي ديصلل هحبذو «هغابدب تّيملا ديصلا دلج رّهطي مهدنع مرْخَملا

 . "'هبذلل غبادلا ةداهش مدع يف هضقان ةاكذلل غابدلا ةداهش يف مهلالتعاف

 ولعل دن نتا نطوتسللا نزلا نففانلا زكي نأ نم عوتود#
 ؛ هلصأ سنج نم وأ

 رفاحلا تاوذ نم هنأب «سرفلا محل ىف يأرلا لْمَأ لالتعا :هلاثمو

 يلهألا رامحلا ىلإ يشحولا رامحلا نأ لكلا ملع دقو ءرامحلاك ّيلهألا

 اذهو «ميرحتلا يف نافلتخم نارامحلاو ء«رامحلا ىلإ سرفلا نم «برقأ

 «فلظلا يف ريزنخلاو ةاشلا تقفتا دقو « ىلوأ سرفلاو رامحلا نيب فالخلا

 . ")اسكع الو ادرط مهلالتعال ريثأت ال هنأ ىلع كلذ ّلدف «ميرحتلا يف افلتخاو

 ةدابعب اهضقنو «ةصوصخم ةدابعب ةلعلا فصو نوكي :اهنم عونو

 ؛ "'اهنيع يف ال اهنم بيرق وأ اهسنج نم

 ,جحلا دسفي ال ؛ةفرعب فوقولا دعب ءطولا نأ يف يأرلا لْهَأ لالتعاك
 (لاحب توفت ال ةزدعلاو ةرَمُجلا نهر دعب عظو قول امك هيف تاوقلا' نمل

 .هسنج نم هنأ ريغ ليلعتلا عضوم ريغ يف ضقن اذهف ءاهدسفي ءطولاو

 لاّدْلا ىلع ءازجلا بوجو. ىف يأرلا لْمَأ لالتعا نأ اذه نم بيرقو
 هلّثق ,مّرحلا يف ديص ىلع ةلالدلاب ٌصضِقَتني «مرحُملا هّلتق ديص ىلع

 71١١. :ص ةيفاكلا )١(

 .هرثكأ يف ةرابعلا يف ىتحو «الاثمو الصأ 7١١ :ص ةيفاكلا يف هسفن (7)
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 7 ته فانت ا سال مدت

 .مرحلا يف ٌلالحلا
 و

 «امهيلع نيءازج بوجو يف اديص التق نْيَمرحم يف مهلالتعا كلذكو

 يف اديص التق نيلالحب ضقَتني «أطخ ملسم ىلتاق يف نيرفاكلا ىلع اسايق

 .دحاو ءازج امهيلع بجي هنإف ( مرحلا

 . ةيافك هئم هانركذ اميفو «ريثك اذه لثمو

 ك5 قاع جت



 9 ا ليلدلاو ضوقنملا لوقلا ىلع ضوقنلا هوجو نايب باب 0 0

 ةنم رشاعلا لضملا

 ةللا فاصوأ يف ةبكرم ضوقن يف
0 

 قتع مّرحُم ِمِحَر اذ كلم نم نأ يف يأرلا لْمَأ ٌلالتعا :لصفلا اذه لائم
 ( ةحكانملا مرحتو ( ثاريملا بجوت امهعمجت يتلا ةبارقلا نإ :مهلوقب ( هيلع

 « عاضرلا نم اخأ ناك اذإ معلا نباب اوضقونف «دالوألاو نيدلاولا ىلع اسايق

 .ةبارقلا لجأل ثرإلاو « عاضرلا لجأل هيف حاكنلا ميرحت ناك نإو

 .هرئاظن اذه ىلع ساقيو

0 



 9 ةدسافلا قورفلا ضقن ِ ١

 رع يراجلا لصفلا

 ةدسافلا قورفلا ضقن ىف

00 

 :ةريثك لصفلا اذه ةلثمأو

 ؛ةمذلا لهأ ىلإ تارافكلا فرص نم عنملا يف اولتعا انباحصأ نأ :اهنم

 نإ :اولاق نأب ءامهنيب َنوُيِقاَرِعلا قّرفو «ةاكزلا ىلع ةرافكلا اهب اوساق للعب
 الف ةرافكلاو « الحم اهب اوصتخا نيملسملا ىلع اهُّيوجو صتخا امل تاوكزلا

 مهدنع [!/::] راهظلا ةرافك نأل «مهلصأ ىلع ضوقنم قرفلا اذهو

 .ةمذلا لهأل اهفرص زوجيو « نيملسملاب صتخت

 ةمألاو ةيمذلا هتأرما نم لجرلا ناعل سايق ىف ائباحصأ لالتعا :اهنمو

 ءذحلا ءردل ناعللا نأب امهيف نوُيقاَرِعلا قرفو ؛ ةملسملا هتأرما نم هناعل ىلع

 فذق ىف دحلا هيلعو «امهنع نعالي الف «ةمألاو ةيمذلا فذق ىف هيلع دح الو

 ؛ اهنم ناعللا ناك كلذلف «ةرحلا ةملسملا

 ةدودحملا هتأرما فذاق يف اولاق مهنأل مهلصأ ىلع ضوقنم قرفلا اذهو

 .اهنم نعتليو هيلع دح ال هنأ «.فذقلا ىف

 . هرئاظن اذه ىلع سقو



 9 - اد ليلدلاو ضوقنملا لوقلا ىلع ضوقنلا هوجو نايب باب 8 2 '

 هزم مع يناثلا لصفلا

 دسافلا حيجرتلا ضقن يف

 ضعبب وأ طايتحالاب حيجرتلا عقو ىتم :هقفلا يف لدجلا لهأ لاق

 حيجرتلا كرتب ضقنلا هيلع دري مل ءرخآلا ىلع نيليلدلا دحأل ةيوقملا رهاوظلا

 ؛ لئاسملا نم هرئاظن ىف

 نم عونب هضراعي ام ىلع ةلالدلا يف وأ بهذملا يف حيجرتلا ناك نإو

 ؛ ضقنلا هيلع درو امبرف للعلاو ىناعملا

 دازي ال هيف بجاولا نأ ءأطخ لوتقملا دبعلا ىف يأرلا ٍلْهَأ لوق :هلاثمو
 ةرافكلا يف ّرحلا ليبس هليبس نأل ءرارحألا ىلع اسايق ٌرحلا ةيد ىلع

 ؛ ةماسقلاو صاصقلاو

 ءاهيف مهّليلد يأرلا لْمَأ حّجرو «ناليلد ةلأسملا هذه يف ضراعت اذإف

 دبعلاب مهيلع ضققتنا «ةماسقلاو صاصقلاو ةرافكلا يف رحلا دبعلا ةهباشمب

 ةبجاولا ةمارغلا يف لاومألا ليبس هليبس نوكيف «ةيدلا نع هتميق صقني يذلا
 ؛ ةماسقلاو صاصقلاو ةرافكلا ىف رارحألا ليبس هليبس ناك نإو «هيف

 .ةريثك اذه رئاظنو

0 

00٠ 



 ٍ 5 دسافلا حيجرتلا ضقن يف  ؟ 2 ِ

 هنم رع كاعلا لصفلا

 ةدسافلا ضوقنلا نايب ف

000 

 :هوجو ىلع ةدسافلا تاضقانملاو

 لئاسلا يعديف « سنج يف مكح تابثإل ًةعوضوم ةلعلا نوكت نأ :اهنم

 ؛ سنجلا كلذ ضعب يف مكحلا يفنب اهضقن

 ءهمصخ هّضقانف لّيخلا سنج ىف ةاكزلا هباجيإ ىف ةلعب لتعا ىقارعك

 .اهيف ةاكز ال هنإف «تدّرفت اذإ ليخلا روكذ نع ةاكزلا هطاقسإب

 ال ليخلا سج ىف ةاكزلا بوجول للع امنإ هنأل ءاضقن اذه نوكي الو

 ليخلا نيب قرفلا ليبس ىلع لاؤسلا اذه لئاسلا دروأ نإو «هنم عون لك يف

 .احيحص اقرف ناك «ةاكزلا اهيف بجي يتلا محّنلا نيبو

 يف أاهمكح مدع عم «اهفصو دوجوب ةلعلا ضقن ةدسافلا ضرورشنلا نمو

 ؛ ")'السإلا ةعيرش دوجو لبق وأ «مالسإلا لوأ

 اهدوجو نيب قرفلا امف :ليق نإف» :لاقف رابتعالا مدع هجوأ ١85 :ص ةيفاكلا بحاص نيبو )١(

 اهنوك يف تصتخا اهنأل :ليق ؟مكح الب تقو يف اهدوجو نيبو «مكح الو عضوم يف

 (عرشلا) اهقلطأ اهل بصانلا نألو ؛ عضوم نود عضومب صتخت ملو « تقو نود تقوب ةبجوم

 ملف هل اهقلطأ ام دِقُق عرشلا دّقف دعبو ؛ عرشب سيل امل اهقلطي ملو « عرش هيف عضوم لك يف
 دعبو عرشلا لبق دوقفم لعجلاو « لعاج لعجب مكحلا اذهل ةلع تراص اهنألو ؛هل ةلع نكي
 -اهتلعج :لاق عرشلا بحاصو ؛مكحلا اذهل ةلع تراص عرشلا بحاصل نألو ؛ هعافترا

 ١و6ه



 ير ا ا ا

 ؛ هٌمكح ْذَقن اهفالخب مكح ول امكاح َّنأب ةلعلا ضقن اضيأ اهنمو

 ؛ ضقنب سيلو «ضُقن هنأ عماسلا ىلإ ليخي ام اهنمو

 نآرقلا ميلعتو ناذألاو جحلا ىلع راجئتسالا زاوج يف للع يعفاش :هلاثمو

 اهضقن ٌىَقاَرِعلا ىعداف « تاطابّرلاو دجاسملا ءانبك ةباينلا اهيف يرجت لامعأ اهنأب

 ؛ اهيلع راجئتسالا زوجي الو لوألا دهاشلا نع ةباين اهنإف ةداهشلا ىلع ةداهشلاب

 ىف لوألا دهاشلا نع ةبايئب تسيل ةداهشلا ىلع ةداهشلا نأل أطخ اذهو

 دهش عرفلا دهاشو « قحلا تابثإ ىلع دهش لصألا دهاش [ب/+:] نأل « هتداهش

 .هنع بان نم هلعفي ام بئانلا لعفي جحلا باب يفو ؛لوألا ةداهش تابثإ ىلع

 ملعأ هللاو «هركذن مل ام ىلع هيبنت هانركذ اميفو ريثك اذه هبشأ امو

 باوصلاب

 اهسفنأو ءاهسفنأب ةبجوم اهنأل «لقعلا للع قراف اذهبو (...) دعب الو لبق ال ةلع نآلا -
 . (اهماكحأ

065 



 [سع يدام] باب
 اهدحو ةضراعملا هوجو نايب

 ةضقانملا نيبو اهيب قرفلاو

 :هللا ءاش نإ اهتمجرت هذه ةريثك لوصف ىلع لمتشي باب اذه

 ؛ ةضقانملا نيبو اهنيب قرفلاو ةضراعملا ىنعم يف :لصف

 ؛ لالدتسالا يف احداق الاؤس ةضراعملا تابثإ يف :لصف

 ؛ ةضراعملا ماسقأ يف :لصف

 ؛ ةلأسملا طاقسإل ةضراعملا يف :لصن

 ؛ ةجحلا ةماقإل ةضراعملا يف :لصف

 ؛ ةربتعملا ةضراعملا يف :لصف

 ؛ ةرورضلاب ةمزاللا ةضراعملا يف :لصو

 ؛ بغش وأ ةهبش ىلع ةضراعملا يف :لصف

 ؛ ضيقنلاب ةضراعملا يف :لصف



 ؛ ضيقنلاب ةضراعملا يف :لصف

 ؛ ةلع وأ لصأ ىلع ةضراعملا يف :لصف

 ؛هب لوقي ال امب همصخل مصخلا ةضراعم يف :لصف

 ؛ ةلعلا صيصخت ىأر نم ةضراعم ين :لصف

 ؛ نيصنلا نيب ةضراعملا يف :لصو

 ؛ ةنسلاب ةنسلا ةضراعم يف :لصف

 ؛ عامجإلاب ةنسلا ةضراعم يف :لصف

 سايقلاب صنلا ةضراعم يف :لصف

 سايقلاب سايقلا ةضراعم يف :لصف

 ؛ هيلع سيقملا لصألا يف ةلعلاب ةلعلا ةضراعم يف :لصن

 ؛ ةدسافلا تاضراعملا يف :لصن

 . ةقيقحلا ىلع ةضراعمب تسيلو ةضراعم دعي اميف :لصف



 99 ةضقانملا نيبو اهنيب قرفلاو ةضراعملا ىنعم نايب 00 ١

 بابلا ارق س لوزلا لصفلا

 ةضقانملا نيبو اهنيب قرفلاو ةضراعملا ىنعم نايب يف
00 

 يف امهنيب ةيوستلل نيئيش نيب عمجلا مازلإ :يه ةضراعملا نإ ليق دق
 .اتابثإ وأ ايفن مكحلا

 يرجي نأب وأ «هريظنب لاق دق الوق لوقي نأ مصخلا مازلإ اهنإ :ليقو

 . ")هريظن يف هارجأ دق ءيش يف لوق ةلع

 سيلو ةضراعم ضقن ّلك نإ ثيح نم ةضراعملاو ةضقانملا نيب قرفلاو

 ىف هتلع 2)ءارجإ هبحاص نيمصخلا دحأ مزلأ ىتمف ءاضقن ةضراعم لك

 مازلإلا اذه ناك ءاهل ريظن يف اهل هئارجإ عم «هيف اهئارجإ نم عنَتْمي « عضوم
 .رخآ هجو نم ةضراعمو « هجو نم ضقن ىوعد

 ,اهضيقن يه ىوعدب هاوعد ضراع وأ هاوس ليلدب هليلد ضراع ىتمو

 يذلا هجولا ريغ نم هيلع اهب لالدتسالا ىف هيلع اهبلقب هتلالد ضراع وأ

 .اضقن نكي ملو ةضراعم كلذ ناك ؛اهيعدم اهب لدتسا

 ةضراعملاو « ليلدلاب نوكي ال ضقنلا نأ :اضيأ امهنيب قرفلا هوجو نمو

 .ةحيحص ليلدلا ىلع «ليلدلاب

 كلذكو ءاهيلع دزي ملو اهسفن فيراعتلاب (اهدعب امو 1١4 - 418 :ص) ةيفاكلا يف ىتأ )١(

 .اهسفن قورفلاب
 .ةيفاكلا يف لوقنملا ىلع اهانححصو « ىرجأ :لصألا يف )00(

00 
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 بابلا ازه نم يفاثلا لصفلا
 احيحص الاؤسو امازلإ ةضراعملا نوك نايب يف

20 
 .ماهفتسالا بورض نم برض اهنأل ءاحيحص الاؤس ةضراعملا تناك امنإ

 الهف «اذك َتْلق اذإ :ىوعدلا ىلع ةضراعملا ىف لوقت كنأ :كلذ نايبو

 يتلا ةلِعلا نأ هل لوقت وأ ءامهنيب تقّرف ملف «ناهباشتم امهو ؛اذك َتلق

 وأ ؛ اهنع لاصفنالا نع هلأسي مث ءاهركذيف [|/:+] ةلع اهضراعت اهب تللدتسا

 ؛ اهب اهضراع يتلا ىلع هتلع حيجرتب هبلاطي

 ّرقأ وأ «هنم زارتحالا هْجو ٌرهظأف ءاذكب ضقتني كلالتعا نإ: :هل لوقي وأ

 .٠ كلالتعا داسفب

 . نيحيحص نيلاؤس ضُقنلاو ةضراعملا تراص هلجألو « ماهفتسا هلك اذهو

 اهنإ موق معزو ءرَظّنلا لهأ رثكأ اهتبثأف «ةضراعملا يف اوفلتخا دقو

 . حيحص لاؤسب تسيل

 :اهنم تباثلا ىف اهوتبثم فلتخاو

 زوجي الو «ةلعلاب ةلعلاو ةلالدلاب ةلالدلا ةضراعم حصي امنإ :موق لاقف

 هباحصأ هاكحو « يئاّبَجلا نب مشاه يبأ رايتخا اذهو ؛ ىوعدلاب ىوعدلا ةضراعم

0065 
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 ةّيمْسحلا ضراع هنأل كلذ فالخ ىئاّبُجلا باتك ىف ")ندجوو « ىئاَبْجلا نع

 ةفراعم هذهو < انلؤم توك اج اليف انتجت هللا نوكي نأ اخ نإ لاق" ذأ

 ؛ ىوعدب ىوعد

 نأ معزو ,ىوعّدلاب ىوعّدلا ةضراعم زاوج « هلدج يف َِبْعَكلا ركذ دقو

 لوق داسف ىلع وأ ضروع نم لوق ةحص ىلع ةلالدلا ةماقإ هب دارملا

 . "”رخآلا داسف ىلع ليلد امهدحأ ةحص ىلع ليلدلا نأ عم « ضراعملا

 تسيلو « عضاوم يف ىوعدلاب ىوعدلا ةضراعم حصي دق :نورخآ لاقو

 ٠ عضوم لك يف مومعلا ىلع ةزئاجب

 نايضتقي باوج وأ لاؤس ةرظانملا نإ :اولاق نأب ةضراعملا ةافن لدتساو

 لاؤسلا بجو «ةلالدب هبهذمل لدتسملا لدتسا اذإف «هّداسف وأ ءىشلا ًةحص

 ( هلوقل ةبجوم ياك + ةحيحس هناهرب تامّدقم تناك نإف ءاهلوصأ ىف هيلع
 و

 .هحرط بجو كلذك نكت مل نإو «هلوبق بَجوو

 :مهل لاقيف

 هاعدا وأ هب لدتسا وأ لدتسملا "0هلاق ام لْثم راهظإ ةضراعملا نإ

 اهبْشُم ناكو «هركنت ال هركذأ ام ناك نإ :هل لوقي ضراعملا نأ «هنم بولطملا

 ام نوكيف « ةطساولاب سيلو هرداصم نع ةرشابم لقني كِهَر يدادغبلا مامإلا نأ ىلع لدي اذه (1)

 اعجرم ناك «ثلاث ردصم نم لقنلا نوكي نأ لامتحا يفنيو ؛ ةيفاكلا بحاص لصأ وه انه

 .ملعأ هللاو امهل

 . 47١ :ص ةيفاكلا يف ارصتخم هنع هلقن عه

 .ملعأ هللاو ؛هلاق :ب هانبوص دقو ؛هل ام :لصألا يف رف

 0ها/
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 ليس نال لإ كريشان رقع اور لقا را كلل قانا اهلل نأ نقر كلا ال

 كيلعف «مكحلا يف امهقارتنا بجوم بسحب امهنيب ٌقرف كدنع ناك نإو
 . هزاربإ

 ءارجإب لّذعملا ةبلاطم يه امنإ «ةّلعلل ضقانلاب ةضراعملا نإف اضيأو

 فيكف الإو ؛ةحيحص تناك نإ «بجاو اهيف ةّللا ءارجإو ءاهتالولعم يف هلع
 بجوي ال اميف اهدوجو عم «هيف تدجو ام ضعب يف مكحلا اهباجيإ حص
 .هيف مكحلا

 نم هيلع ليلدلاف «مالسإلا ىلإ نيبستنملا نم ةضراعملا ركنم ناك نإو

 * ءولشَم نم قروب وأ نبع ل اَنلَّراَمِ يَ ف دشَك نإو» :هللا لوق نآرقلا
 لالا سألاو ةلملا انيق نع لدن ةةيسملا ةمراشلا نأ الولي[ وتلا
 مهزجعت ةزجعم نآرقلا نوك يف مهيلع ٌجتحا املف «ةدئاف مالكلا اذهل نكي مل

 يذلا لالدتسالا داسف ىلع تلد « تحص اذإ ةضراعملا نأ لد « هتضراعم نع

 اف يل فحل كيف

 ةباحصلا فالتخاب «مالسإلا لهأ نم ةضراعملا ركنم ىلع اضيأ لدتسيو

 سابع نبال يلع ةضراعم اهنمف «ةلالدلا ىلع ةلالذلاب اضعب مهضعب ةضراعمو

 نع ءانثتسالا ريخأت زيجي ناك سابع نبا نأ كلذو ءاهب لدتسا ةبآ ىلع ةيآب

 مل ام [با>+] ءانثتسالا نإ لوقي هبي يلع ناكو ءاهيلع ةدايزو اروهش نيميلا

 : ىلاعت هللا لزق الع ىلا دلع لعبا اكن وبلا قيملاب انورجوك

 © ١1[ - 77 :فهكلا] 4 هنأ كي نأ دَلِ © اَدَع كلذ لعد نإ ِءَمأََِ َناوُنَت الوإ#

 ىلاعت هللا لوقب يلع هضراعف [؟؛ :فهكلا] تي اَذِإ َكَّبَن ركْذأو# :لاق مث

 ه0
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 لاقو «[:؛ :ص] كنس َء اَلَو هِي بِرْضَأف اًءَدِض َكِدَيِب لو : ع بويأ ةصق يف

 حضاو اذهو «ةيضاملا كنيمي يف نآلا نئتسا هل لاقل ءانثتسالا ريخأت زاج ول

 صوصنلاب صوصنلا ةضراعم باب يف

 يف وه امنإف «ىوعدلاب ىوعدلا ةضراعم نم اَنُباَحْصُأ هزاجأ يذلا امأو

 نيب قرفلاب ةبلاطملا اهنم دارملا ناك وأ «ةلأسملا يف اهبتشا اذإ نييوعدلا

 مسج ةكرحلا نأ معز مث نوكسلاو ةكرحلا تبثا لئاقك « نيئيشلا وأ «نيلثملا

 هاوعد سكعب هّضراعي نأ همّصحلف «كلذ سكعب لاق وأ ضّرع نوكسلاو

 لك دوجو زيجي نأ « لحم يف ال ةدارإ دوجو زاجأ نم مازلإ كلذكو ءامهيف
 امازلإ اذه لثم نوكيف «ناتدارإلا تسناجت اذإ اميسال «لحم يف ال ةدارإ

 هيلع مزلأ ام نيبو مزلأ ام نيب حيحص قرف راهظإ نع لوؤسملا زجعبو
 لا معو هيلع ل كظاو اذلهور+ امهنيو. هقرق: ذاق نط : لاقل

0 
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 بالا ازه نم كائلا لصفلا

 ةضراعملا ماسقأ ف

 :نامسق ةلمجلا يف ةضراعملا نإ ليق دق

 ؛ ىوعدلاب ىوعد ةضراعم :امهدحأ ؛

 .لالدتسالاب لالدتسالا ةضراعم :يناثلاو ؛

 ؛نامسق نيمسقلا نيذه نم دحاو لكو

 [ىوعدلاب ىوعدلا ةضراعم]

 :اهامّسِقف ىوعدلاب ىوعدلا ةضراعم امأ

 : ماهلإلاب وأ ةرورضلاب هيعدأ ام ةحص مّلعأ ينإ لوقي نم لوقك :امهلوأ 8
 .ماهلإلاب وأ ةرورضلاب هيعدت ام داسف ملعأ ينإ لوقي نأب همصخ هضراعف

 نود هيعدأ يذلا ىبهذم « هتحص ةرورضلاب مولعملا نأ ركنت ام :لوقي وأ

 .٠ كبهذم

 ءاقب ةرورضلاب ملعي هنأ «ضاَرْعَألا ءاقب زيجي نم ىوعد كلذ :لاثمو

 ددجتب ملعلا ددجت ةرورض ىعدا اذإ همصخ نم لصفني الف « مسجلا يف نوللا

 زاوجب نيلئاقلا نم رثكأ ضاَرْعألا ءاقب ةلاحتساب نولئاقلاو «لاح لك يف نوللا

05٠ 
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 ملعلا طرشو «نيرثكألا نود نيلقألاب ةرورضلا تصتخا فيكو ءاهئاقب
 .هيف لوقعلا لهأ كارتشا يرورضلا

 ىلع لدت ةلالد ركذي مل وأ ةلأسم يف هبهذم ةحص ىعدا نم لك اذكهو

 هيلإ بهذ ام ةحص ىلع لدي نأ ىلإ هبهذمب هضراعي نأ همصخل زاج « هتحص

 يعدملا مازلإ :ىوعدلاب ىوعدلا ةضراعم يّمسق نم يناثلا مسقلاو ©

 .هتلأسم ريظن يف هلوق لثمب لوقي نأ هنيعب ءيش يف ابهذم

 ؛ لحم يف ال ضرع كيو هللا ةدارإ نإ :ةّيردقلا نم لاق نم لوقك كلذو

 نأب هلوق ىلع اميسال «لحم يف ال ناسنإلا ةدارإ دوجو ةزاجإ هيلع مزليف
 نيئيش لك نيب ةيوستلا يضتقي لقعلاو «دابعلا ةدارإ سنج نم « ىلاعت هللا ةدارإ

 ءرخآلا يف ازئاج ّنوكي نأ ءامهدحأ يف زوجي ام لك يف ءدحاو سنج نم

 تناك اذإف ء«رخآلا ىلع اليحتسم نوكي نأ امهدحأ ىلع ليحتسي ام لك يفو

 [/14] دوجو حص نإ بجو دحاو دارمب اقلعتو دحاو سنج نم هدنع ناتدارولا

 دوجو لاحتسا نإو « لحم يف ال رخآلا دوجو حصي نأ « لحم يف ال امهادحإ

 . لحم يف ال ىرخألا دوجو ليحتسي نأ لحم يف ال امهادحإ

 دبعلا قتع ىلع ةداهشلا ْنِإ :اولاق اذإ قارعلا لهأ انمازلإ هقفلا يف :هلاثمو

 قتع ىلع ةداهشلا نإ اولوقي نأ ءاهل ديسلاو دبعلا راكنإ دنع اهب مكحي ال
 يف ةداهشلاب مكح نمف ءاهل ديسلاو ةمآلا راكنإ عم اهب مكحي ال اضيأ ةمألا

 ءدحاو سدج نم امهنأل ؛ىرخألا يف اهب مكحلا هّمزل «”نيتلأسملا ىدحإ

 -«ناميإ رفاكلا ةالص نأب مهاوعد هنم نيبأو" :لاقف رخآ الاثم 458 :ص ةيفاكلا يف داز (1)

 هكا
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 دنع ناك نإف ءامهنيب قرفلا بجوي ام « عرشلا ةلدأ يف الو لقعلا يف سيلو

 هابتشال هيلع هّجوتم مازلإلاف الإو ءاهدرويلف قرفلا بجوت ٌةلالد امهنيب قّرفملا
 .مارلإلا يف نيمكحلا هابتشاو ( ةروصلا يف نيتلأسملا

 :نامسقف لالدتسالاب لالدتسالا ةضراعم امأو

 باب نم كلذ نوكيف «هب لدتسملا ىلع لالدتسالا بلقب :امهدحأ ©
 .هلوصفو بلقلا باوبأ ىف هئيبن امك « ةلالدلا ىف كارتشالا

 اذهو «ةلالد هنوك مهوتي امب وأ ةلالدلاب ةلالدلا ةضراعم :ىناثلاو ©

 .اذه دعب لوصف ىف اهركذن اماسقأ مسقني عونلا

 :عاونأ ةعبرأ ةلمجلا يف ةضراعملا نإ :ليقو

 لعفي مل نم باقع زاجأ نم ةضراعمك «ةلهو لوأب رهظي ام :اهلوأ

 .ءيسم الو « صاعب سيل نم باقع زيجي نأب «ةءاسإ الو ةيصعم

 نأب .هلوق- نع اةفامل ”ةنكراموك ازكف> دأب نيل اا اهينانو

 . لعاف نم ال لعف لك عوقو زيجي نأب اهل لعاف ال ؛تادّوتملا
 .ةطيسوب رهظي ام :ثلاثلاو ؛©

 نيب قّرفُملل تضّرع يتلا ةهبشلا لح دعب الإ رهظي ال ام :عبارلاو
 .هيلع مزْلَأ ام نيبو هراتخا ام

 ."ةالصلا يفاني رفكلا نأل ءاناميإ نوكت ال هتالص نأب لباقيف ءرفكلا يفانت ةالصلا نألا -

 ه5د؟
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 اهركذن ىتلا تاضراعملا رثكأ رودب « نيريخألا نيمسقلا نيذه ىلعو

 . لصفلا اذه دعب لوصف ىف

 :نيبرض ىلع ةضراعملا نإ :ليقو

 .ةصاخلا ةيوستلا بجوي :رخآلاو

 ؛ يناثلا مص لوألا مص نإ هنأ ىلع اهانبم « ةماعلا ةيوستلا بجوت يتلاف

 «لوألا حص يناثلا حص نإ هنأ هّسشكع كلذكو « يناثلا دسف لوألا دسف نإو

 ؛ لوألا دسف ىناثلا دسف نإو

 ىلع رداق هناحبس هللا نإ «ةّيردقلا نم هعابتأو '''ىفاكسإلا لوق :هلاثمو

 نكي مل كلذ لعف ول هنكل ءاملاظ ابذاك امهب راصل امهلعف ول ؛«ملظو بذك

 اذه حرص دقو « صوقنم وأ نونجمل اعقاو «ذئنيح هملظ ناكو ادوجوم لقعلا

 .لقاعلا غلابلا نود «نونجملاو لفطلا ملظ هنم زوجي هنأب يفاكسإلا

 ميكحلا نم زاج نإ :هل لاقي نأ ةماعلا ةيوستلا يف هيلع ةضراعملا هجوو

 ملظ هنم زجي مل نإو «لقاعلاو غلابلا ملظ هل زاج «نونجملاو لفطلا ملظ

 ملظ زاج غلابلا ملظ هسكع يف زاج نإ كلذكو «غلابلا ملظ هنم زجي مل لفطلا

 . لفطلا ملظ زجي مل غلابلا ملظ زجي مل نإو لفطلا

 .هتمجرت تمدقت )١(

 هدذ'؟
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 ريثك يف لضافتلا مَّرَح نإ يقارعلل ")يزاجحلا لوق هقفلا يف :هلاثمو

 لك نم ليلقلا يف لضافتلا مّرح ؛هسنجب امهنم دحاو لك عيب اذإ ٌرّبلاو رمتلا

 بهذلا ىرت الأ «نيترمتب ةرمت عيب زوجي ال ىتح « هسنجب عيب اذإ امهنم دحاو

 مكح ىرج ءامهنم دحاو لك [ب/>؛] نم ريثكلا يف ابرلا ىرج امل ةضفلاو

 نم ليلقلا عنم يف لضافتلا زاج نإو ءامهنم دحاو لك نم ليلقلا يف ابرلا

 هنم ريثكلا عيب يف لضافتلا زاج ليكلا رادقم اغلبي مل اذإ «هنم ليلقلاب رمتلا

 .هيف ابر ال امم هسنجب هعيب ىف لضافتلا زوجي ام رئاسك « هسنج نم ريثكلاب

 حص نإ هنأ ىلع اهانبمف «ةصاخلا ةيوستلا بجوت يتلا ةضراعملا امأو

 دسف لوألا دسف نإ بجي الو «لوألا ّدسف يناثلا دسف نإو « يناثلا َّمص لوألا

 .لوألا حص يناثلا مص نإ الو « يناثلا

 لوألا يف ٌنوكي نأ بجو اميدق ملاعلا ناك نإ :ةيرهدلل انلوق :هلاثمو

 ؛اميدق نكي مل ثداوحلا نم الخ دق نكي مل نإو «ثداوحلا نم الخ دق

 مل نإ لاقي نأ رارطضالاب بجي سيلو «رارطضالاب ةحيحص ةضراعملا هذهف

 تسيل ِضاَرْعَأْلا نإف هب ةمئاقلا ثداوحلا نم ايلاخ نكي مل اميدق نكي

 . ضّرعب ءيش مايق ةلاحتسال اهب موقي ضارعأ نم ةيلاخ يهو « ةميدقب

 امهنيب ةيوستلا نأ الإ « نيئيش نيب ةيوستلا بجوت ةضراعملا نإ :ليقو

 :نيبرض ىلع

 لك دوجوب بجيف «ىناثلا ةداهشك لوألا ةداهش ّنوكي نأ :امهدحأ ©

 ةلثمألا رئاسو «رخآلا ءافتنا امهدحأ ءافتناب بجيو «رخآلا دوجو امهنم دحاو

 ."يكلاملا" هب ينعي )1(
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 و 5 ةضراعملا ماسقأ -* 8 ع

 .اذهل ٌلاثم ةمدقتملا

 نإ وهو «ةيوستلا يهجو دحأب ةصتخم ةداهشلا ّنوكت نأ :يناثلاو ؛©)

 دهشي الو «لوألا ّلطب لطب نإ هنأب يناثلا دهشيو « يناثلا حص لوألا حص

 . لوألا ّمص َّمص نإ هنأب

 لّطب نإو «مذلل هقاقحتسا حص ناسنإلا رفك حص نإ لئاقلا لوق :هلاثمو

 لطب هرفك لّطب نإ هنأ اذه نم بجي الو ءارفاك هنوك لّطب مذلل هقاقحتسا

 اضيأ بجي الو «رفكلا ىوس رخآ بنذب مذلا قحتسي دق ذإ «مذلل هقاقحتسا

 مذلا هقاقحتسا نم انركذ يذلا ىنعملل «هرفك حمص مذلل هقاقحتسا مص نإ هنأ

 يناثلا نالطبو يناثلا دوجو يضتقي لوألا دوجو ةداهشف «رفكلا ىوس بونذب

 تابثإ همزل امهادحإ تبثأ نم «ناتحيحص ناتداهشلاو ؛ لوألا نالطبب ٌدّهْشي

 اذإ «ىرخألا دحج ةضراعملا قيرط ىلع مزلأ امهادحإ دّحج نمو « ىرخألا

 .امهنيب ٌةيْوسُم عرشلاو لقعلا ٌةيضق تناك

 :ناعون ةضراعملا نإ :ليقو

 ةحصلاب لوألل يناثلا ةداهشك يناثلل لوألا ةداهش ّنوكي نأ :امهدحأ ؛©

 .هتلثمأ تمدقت دقو «يفنلا وأ

 «عبارلاب ثلاثلا ةداهشك يناثلاب ل وألا ةداهش ٌنوكي نأ : يناثلا عونلاو ؛8)

 ؛ تايعرشلاو تايلقعلا ىف تاضراعملا رثكأ رودي اذه ىلعو

 ملاعلا ناكرأ رئاسو تاومسلا بيكرت بوجو ّمص نإ :ةيرهدلل انلوقك

 باوثألاو باوبألاك ةيئزجلا تابكرملا بيكرت حص ءاهل بكرم عناص ريغ نم
0106 



 ١ همت طش هطح طصتساصطللا 7

 مل نإو «عناص ريغ نم ةيئزجلا ةينبألا رئاسو ؛©"7[..لا] عاونأو « ةجوسنملا

 تاومسلا بيكرت كلذكف « ميكح عناص نم الإ تابكرملا ضعب بيكرت زجي

 . ”)هيكح عناص نم الإ نكت مل ملاعلا ناكرأ رئاسو بكاوكلاو

 :ناعون ةضراعملا نإ :ليقو

 ؛ مازلإلاو «لاؤسلا طاقسإل ةضراعم

 ؛ ةجحلا ةماقإل ةضراعمو

 .اذه دعب لصف يف «هئايب يتأي نيعونلا نيذه نم دحاو لكو

 .ةيلقعلا مولعلا عيمج يف ةضراعملا هوجو هذهف

 عورفلا يف اهلامعتسا حصي ةضراعملا نم ٌعاونأ اهيف عقي دقف ةيعرشلا امأف

 ءرهاظب رهاظو «صنب صن ةضراعمك اهيف ءاهقفلا [/:0] فلتخا اذإ ةيعرشلا
 ءاهتحصب عطقي ال يتلا ةيعرشلا ةسيقألا نيب ةضراعملاكو « هلثمب دحاو ربخو

 . قيفوتلا هبو كيو هللا ءاش نإ اذه دعب بابلا اذه لوصف يف يتأي اهئايبو

 . لصألا يف ةحضاو ريغ 00

 . 47١ :ص ارصتخم ةيفاكلا يف اذك (؟)



 5 لاؤسلاو ةلأسملا طاقسإل ةضراعملا ؛ ِ

 بابلا ازرق نم عبارلا لصفلا
 لاؤسلاو ةلأسملا طاقسإل ةضراعملا يف

 ( لئاسلا ةبلاطم نيب ٌعمج «ةقيقحلا يف لاؤسلا طاقسإل ةضراعملا نأ ملعا

 ةضراعملا هذه تناك امنإو ؛ هب بلاط ام لثم هيف همزلي «هلوصأ نم لصأ نيبو

 .اهيلع ضقانلاو هسفنل لئاسلا ةلزنمب لئاسلا لعجت اهنأل «لاؤسلل ةطقسم

 يف ")[أطخلا] كيلع زاج اذإ :لاق اذإ همصخ لئاسلا لاؤسك كلذو

 قيرط نم ابهذم هترتخا ام لك يف اًنطخم نوكت نأ ركنت امف «كلالدتسا

 موصعم ريغ اضيأ لئاسلا نإف « كلذ لثم همزلي هنأب هضراعف «هيلع لالدتسالا

 هنأل لاؤسلا اذه سفن يفو «هيلع لدتسم وه ام لك يفو «هبهذم يف أطخلا نع

 مازلإلا يف زئاج هيلع أطخلاو «مازلإلا ةهج نم همصخ ىلع هب لالدتسالا ديري

 .اعم لالدتسالاو

 ؛ لئاسلا ىلع اهنم حبقأ وأ اهلثم دوعب ضراعيف «'7ةعانشلا هب دصقي ام

 .٠ نيرهاط نادوعيف

 .اهضرفي قايسلاو «لصألا نم ةطقاس )١(

 . 477 :ص ةيفاكلا رظناو (؟)



 5 9 ةضقانملا نيبو اهنيب قرفلاو اهدحو ةضراعملا هوجو نايب باب 0 2

 جرخا ءاسجن ءام متيأر له :هتعانش طاقسإل ًةضراعم َيِعِفاَشلا هل لوقيف

 نإ « سجن ءاملا نأ ةرأف هيف تتام رئب يف متلق دقو ءارهاط راصف هضعب هنم

 ناصقن دنع رهطو ةرثكلا دنع اسجن ناكف ىيقابلا رهط اولد نورشع اهنم عزن

 امير ءاملا نم عوزنملا نأل رئبلا نم ءاملا عوبنب هيف رابتعالا سيلو «هنم هضعب
 .حزنلا ةدم نم رثكأ ةنمزأ يف الإ عبني ال

 يف هلوق ىلع همصخ مزلأ نم باوج «لاؤسلا طاقسإل ةضراعملا نمو

 لوؤسملاو لئاسلاو ءامهنيب ّيّوسي نأ « ىرخأ ةلأسم يف هلوق فالخ ةلأسم

 ؛ امهنيب قيرفتلا هجو يف نافلتخي امنإو «امهنيب قرفم امهالك

 ةباتكلا تزجأ الهف الاح مّلسلا تزجأ اذإ يعفاشلل َيِقاَرِعلا لوق :هلاثمو

 ؛ ةلاح

 مسا متزجأ اذإو :هسفن نع هلاؤس طاقسإل اضراعم يالا هل لوقيف

 الهف ملسلا يف لجألا متبجوأ نإو ءالاح مّلسلا متزجأ كهف ةلاح ةباتكلا

 .ةباتكلا ىف هومتبجوأ

 دنع هدجوو هعاب اميف عئابلا عجر اذإ يعفاشلل يِقاَرعلا لاق اذإ كلذكو

 ؛اسلفم هيلع ليحملا ىلع لاتحملا عجر اّلهف هنمثب سلفملا

 عجر اذإو :هل لوقي نأب هيلع هلاؤس بلقب هضراعي نأ يعفاشلل ناك

 اميف عئابلا عجر اًلهف ءاسلفم هيلع لاحملا ناب اذإ ليحملا ىلع كدنع لاتحملا

 .هنمثي سلفأ نم دنع هدجو اذإ «هنيعب هعاب

 ءاضعأ ىف بيترتلا تبجوأ اذإ :ىعفاشلل ّىقاّرعلا لاق نإ كلذكو
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 9 لاؤسلاو ةلأسملا طاقسإل ةضراعملا 3

 .تتاف اذإ ةليلو موي تاولص ءاضق يف هتبجوأ اًلهف ءوضولا

 تاولصلا ءاضق ىف بيترتلا بجوأ اذإ :هنأب هيلع ةضراعملا تهجوت

 .ءوضولا ءاضعأ يف هبجوأ الهف

 .٠ ةريثك ةضراعملا هذه رئاظنو

 08 4 و 4 04

 ىلع اعمجا اذإ نيمصخلا نال اهطوقس ةلئسالا هذه لثم ىف لصالاو

 مزلأ امهيأف «امهنيب [ب/:0] قرفلا ةيفيك يف افلتخاو « نيتلأسملا نيب قرفلا

 لطبأو ءامهنيب ةيوستلا هسفن مزلأ دقف ءدحاو مكح يف امهنيب ةيوستلا هبحاص

 .امهنيب هقرف هسفن ىلع

 نالطب ىلع الدتسم هلاؤسب ناك «هبهذمو هلصأ عفري الاؤس لأس نمو

 .اباوج هلاؤس نع قحتسي ملو ( هلصأ

 ك5 قامت



 9 9 ةضقانملا نيبو اهنيب قرفلاو اهدحو ةضراعملا هوجو نايب باب 8 9

 بايلا ازرق نم سمالا لصفلاو

 ةجحلا ةماقإل ةضراعملا نايب يف

200 

 حيحصت نم اهيف دبال بهذملا ىلع ةجحلا ةماقإل ةضراعملا نأ ملعا

 قشلا لاح كلذ نم رهظيل امهنيب ةيوستلا نايب دعب «هداسفإ "وأ نيقشلا دحأ

 نإف «نيقشلا يف اعزانم مصخلا ناك نإ اذهو ؛داسفلا وأ ةحصلا يف ءرخآلا

 قشلا كلذ حيحصت ىلع ةلالذلا نع هيلع هتقفاوم تنغأ امهدحأ يف اقفاوم ناك

 ؛ هيلع مزلي ام نيبو هنيب ةيوستلا حيحصت ىف هعم مالكلا نوكي امنإو « هسفن يف

 نم رهاوجلا يرعت يف ')يحلاصلا عم انفالخ :لوألا لاثمف 1

 ةلاحتسا هيلع ححصنف «ليحتسم اندنعو زئاج هدنع كلذو ءاهلك ٍضاَرْغَألا

 «ٍلَّدج ميلست انل هملسي نأب وأ ةلالدلاب امإ كلذ مص اذإف «ناوكألا نم اهيّرعت

 ناوكألا نيب ةيوستلا يف انعم هتقفاومل ناولألا نم اهيرعت ٌةلاحتسا هيلع هانمزلأ

 «امهنم اهيّرعت زاوج يف امإو ءامهنم رهاوجلا يّرعت ةلاحتسا يف امإ «ناولألاو
 هل مص ولو «هلثمب رخآلا قشلا يف لوقلا هيلع مزل نيقشلا دحأ انل حص اذإف

 ءرخآلا سبجلا نم اهيرعت ةزاجإ انمزل ةلالدلاب نيسنجلا دحأ نع اهيرعت

 .ةلاحتسالا يف وأ زاوجلا يف نيسنجلا نيب هب ةيوستلا ىلع هعم انقافتال

 .ملعأ هللاو ىنعملا ميقتسي ىتح هانتبثأ ام باوصلا نكلو «"هداسفإو" :لصألا يف )١(

 .هتمجرت تمدقت (؟)
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 نإف ةلزتعملا رئاس عم اهنيعب ةلأسملا هذه :'7يناثلا مسقلا لاثمو 4#

 امك ناولألا نم اهيرعت زاجأو ؛ناوكألا نم ماسجألا يّرعت لاحأ نم مهنم

 نم اهيرعت زاجأو ناولألا نم اهيرعت لاحأ نم مهنمو «مشاه وبأ هيلإ بهذ

 ةلأسملا هذه يف مهانملك نيقيرفلا يأو «ئبعكلا هيلإ بهذ امك ناوكألا

 .هحيحصت ىلع ةلالدلا نع «هوملس يذلا قشلا يف ءانل هتقفاومب انينغتسا

 نم دحاو لكل لوقنف امهنيب ةيوستلا ةحص ىلع لدن نأ بجي امنإو
 سدجلا نم اهيرعت ةلاحتساك نيسنجلا دحأ نم رهاوجلا يرعت ةلاحتسا :نيقيرفلا

 ىلع ةلمتشم ناوكألا نإف «ةداضتم عاونأ نيسنجلا نم دحاو لك نأل ءرخآلا

 «ضايبلاو داوسلاك دادضأ ىلع ةلمتشم ناولألاو «نوكسلاو ةكرحلاك دادضأ

 نم دادضألا عامتجا ليحتسيو ؛ناولألا رئاسو ةرفصلاو ةرضخلاو ةرمحلاو

 ةيوستلا ةلع هذهف اهنم سنج لك عاونأ نم اهيرعت ليحتسي كلذك اهيف عون لك

 هسنج نم دحاو ماق اذإ نيسنجلا نم دحاو لك نأب انل مصخلا ةقفاوملو

 لاوحأ عيمج يف ليحتسي كلذك « هسنج نم هيرعت كلذ دعب لاحتسا رهاوجلاب

 نمف امهنيب ةيوستلا تحص اذإو « نيسنجلا نم دحاو لك نم هيرعت رهاوجلا

 سنجلا نم اهيرعت ةلاحإ هتمزل نيسنجلا دحأ نم رهاوجلا يرعت ةلاحإ ملس
 .هلاحأ ام ىلع هزاجأ امب ضروعو «رخآلا

 نم لفاونلا ةحص ىلع )كلامو َيِعِفاَشلا قافتا :تايعرشلا يف هلاثمو

 .رخآلا يف ةعزانملاو «نيقشلا دحأ يف ةقفاوملا هيف تناك ام يأ )١(

 لئاسم تكن ىلع فارشإلا ؛ ئزجت ال اهنأ :يناثلاو « ئزجتو هركت نأ :نالوق اهيف كلام نع (؟)

 .(771/1) فالخلا

 هالا



 ' 0 صا اسست

 كمزل ءاهيف لفاونلا ةحص ىلع انتقفاو اذإ :كلامل انلقف « ةبعكلا يف تاولصلا

 ةضيرفلا تحص ([1/>] اهيف ةلفانلا تحص ةعقب لك نأل اهيف ةضيرفلا حيحصت

 ءاهيف ةلفانلا حصي مل اهيف ةضيرفلا حصي مل ةعقب لكو «ةرهاطلا عاقبلا رئاسك

 ححص نمف «اتابثإو ايفن بابلا اذه يف ةنكمألا توتساف سجنلا ناكملاك

 امهادحإ دسفأ نمو هيف ىرخألا حيحصت همزل عضوم يف نيتالصلا ىدحإ
 .©)هيف ىرخألا داسفإ همزل ناكم يف

 انزجأ امل انإف «رافسألا يف ةلحارلا ىلع لفاونلا اذه ىلع انومزلأ نإف

 يف ةلحارلا ىلع اضيأ ةضيرفلا انزجأ «ةرورضلل ام لاح يف ةبادلا ىلع ةلفانلا

 ةزئاج لفاونلاو صئارفلا نم ةدحاو لكو «لاجرلا ماحتلاو لاتقلا ةدش لاح

 يتلاح يف امهيف مكحلا ىوتساو ةلحارلا ىلع ةرورضلا لاوحأ ضعب يف
 .قيفوتلا هللابو « يفنلاو تابثإلا

0 

 .تايلقعلا ةلثمأ نع هب ايفتكم لاثملا اذه « 74 :ص ةيفاكلا ىف دروأ )١(

 هال"



 9 ةرّمغملا ةضراعملا- 5 8 ع

 بالا ازه نم سرارلا لصفلا

 ةريغملا ةضراعملا يف

 :ماسقأ ىلع ةريغملا ةضراعملا

 ؛ ناصقنب ةرّيغم نوكت ام :اهنم 4#

 ؛ ةدايزلاب اهرييغت نوكي ام :اهنمو (©#

 ؛بلقلاب اهرييغت نوكي ام :اهنمو ©

 ؛لادبإلاب اهرييغت نوكي ام :اهنمو 4#

 . لقنلاب اهرييغت نوكي ام :اهنمو ©

 [ناصقنلاب ةضراعملا]

 :ناصقنلاب رييغتلاف

 يف اًلاح وأ ادودحم دهاشلا يف يئرم لك ناك اذإ ةلزتعملا لوقك

 يف الاح وأ ادودحم ٌنوكي نأ ايئرم هللا ناك نإ كلذ نم بجو ءدودحم

 :لاقي نأ بجول مامتلا ىلع اهب ىتأ ولو «ةروتبم ةضراعم هذهف «دودحم

 ضرع وأ رهوج هسفن يف هنأل «دودحم يف لاح وأ هرج دماخلا قا يترعلا

 الو رهوجب سيل يذلا يئرملا ّنوكي نأ بجوي اذه قيقحتو «رهوج يف لاح

 هاا



 11 ل ل ال تح ا

 دهاشلا يف يئرملا نأ لجأ نم سيلو « دودحم يف لاح الو دودحم ريغ ضرع

 نإ :ايئار هناحبس هلإلا نوك انل ملس نمم ةضراعملا هذه بحاصل ليقو

 ايئار نوكي دهاشلا يف هريغل يئارلا نإف بابلا اذه يف دهاشلا مكح تربتعا

 ايئار ٌنوكي نأ هريغل ايئار ناك اذإ قي هللا ٌنوكي نأ اذه نم بجيف هسفنل

 .ةتوتبملا ةضراعملا يف مكرابتعا داسفإ هيفو مكلوق فالخ اذهو « هسفنل

 برغملا ةالص تبجوأ اذإ ىعفاشلل َىقاّرعلا لوق :تايعرشلا ىف هلاثمو

 هذهو ءرتو اهتاعكر ةالص امهنم دحاو لك نأل «ليللاب رتولا تبجوأ الهف

 ارتو اهنوك عم تبجو امنإ برغملا نإ لاقي نأ اهمامتو «ةروتبم ةضراعم
 ةبجاو اهنأ لاقي الف ةضيرف اهنأ رتولا يف لاقي الو ةضيرف اهنأب لوقلا قالطإل

 ."7تابجاو الو ضئارف ىمست ال يتلا لفاونلاك

 [ةدئازلا ةضراعملا]

 :ةدايزلاب ةضراعملا رييغت امأو

 وأ «هلعفل الحم دهاشلا يف لعاف لك ناك امل «ةيرهدلا ضعب لوقكف

 نع عفدي وأ "'اعفن هسفن ىلإ هلعفب رجي دهاشلا يف لعاف لك ناك امل لاق

 لعاف مّلاعلل ّنوكي نأ زجي ملو « كلذك لعاف لك َنوكي نأ بجو ءاررض هسفن

 )١( :؛ص ةيفاكلا 4784.

 .خسانلا نم ملق قبس هلعلو ( "دلعف" :لصألا يف عه

 هوى:
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 .اررض هسفن نع عفدي وأ اعفن هسفن ىلإ هب رجي الو «هلعف هب موقي ال

 العاف هنوك هلعافل لعفلا هبجوي يذلا بجاولا ىلع ةدئاز ةضراعم هذهف

 هب هٌرارتجاو «هب لعفلا مايق امأف «لعاف نم الإ اعقاو نوكي ال نأو «بسحف
 هلعف مايقو ءاجاتحم لعافلا نوك ةهج نم بجي امنإف ءاررض هب هّعفدو اعفن
 ٠[ب/>0] اهرودقم لحم هثردق ىدعتت ال نأب بجي امثنإ هب

 عفدي الو اعفن هب ٌرتجي ال نمم لعف عوقو دهاشلا يف حصي دق هنأ ىلعو

 ضعب يف دعقي نمكو «هيف هبصي مث رهنلا نم ءاملا فرغي نمك ءاررض هب

 هسولج نإف « هيلع كلذ نم دوع ريغ نمو « كلذ ىلإ هنم ةجاح ريغ نم قرطلا
 .اهيفس كلذب نوكي الو ءاررض هنع عفدي الو اعفن هل بجوي ال كلانه

 .بجاولا ىلع ةدئاز ةضراعم لك داسف اذهب نابو

 ةقلطملا دْوَع نإ :َتلق اذإ :يعفاشلل َيِقاَرِعلا لوق « تايعرشلا يف :هلاثمو

 الهف « تاقيلطت ثالث كلم ىلع نوكي ناث جوز دعب «لوألا اهجوز ىلإ اثالث

 هيلإ تداعو «نيتقلط وأ «ةدحاو اهقلط دق ناك اذإ تاقلط ثالث اهيلع َكَلم

 ةبانجلا عفر اذإ ندبلا لسغكو « هَضْعب َمَكر لكلا عفر ام نأ ةلعب «ناث جوز دعب
 .ندبلا ضعب نع ثدحلا عفر ندبلا نع

 اهعوقو دعب ثالثلا يف عفرلا نأ كلذو ءاههجو نع ةرِّيغُم ةضراعم هذهو

 وأ ناك اًضعب قاب وه ام عفري نأ حصي امنإو «عفرُي ال عقاولا ْنأل قحتسم ٌريغ

 ام نود امهنم دوجوم وه اميف حصي امنإ ءاملاب ثدحلاو ةساجنلا عفرك ءاّلك

 لصألا ضراعملا اذه رّيغ املف ؛هدعب رخآ لسْعب عفري الف «لسُعف امهنم لاز

 6سى/أ6



 هه شتا هس وا يشعل

 هيف انفلتخا يذلا عرفلا هسايق حصي مل ءهفصو ةقيقح نع هيلع ساق يذلا

 ("”رخآلاب امهدحأ هتضراعم اضيأ حصي ملو هيلع

 «هلصأ يف هيلع ْتَصَقَتنال اهعضو يف تماقتسا ول هتضراعم نأ ىلع

 نود تناك اذإ «اهنم ليلقلا لمحتت الو ةيدلا لك لمحتت ةلقاعلا نإ هلوقب

 اهب عقوي نأ حصي هنأ «نئاب تنأ هتأرمال لجرلا لوق يف هلوقبو ؛ "7ةحِضوُملا

 نإ :اولاق دقو ؛ نيتقلط اهب عقوي نأ حصي د الو « تاقيلطت ثالث نم كلم ام

 مل ناعللا ىلإ اعدف ةدحاو ةدلج الإ قبي مل ىتح دلج ول مث دحلا أردي ناعللا

 « ضقنلا :امهدحأ نيهجو نم داسفلا اهوركذ ىتلا ةضراعملا تروتعاف

 . لصألا مكح ةقيقح نع هيلع اوساق يذلا لصألا يف اهرييغت :يناثلاو

 [بلقلاب ةضراعملا]

 اههجو نع اهبلقب ةضراعملا رييغت امأو

 هنع َيِهن ام ملظلا نإ تلق اذإ : : يتسلل يردقلا لوق :تايلقعلا يف هلاثمف

 وأ هلعاف هب رمأ ام لدعلا نأ لوقت نأ كمزل «هنع هلعاف رهن زاج ام وأ « هلعاف

 يف لاق نم ىلع بجاولا نأل اهتّمس نع ةبولقم ةضراعم هذهو «هب هرمأ زاج

 نأ لدعلا يف ةضراعملا يف هيلع بجي يذلاف «هنع هللا ىهن يذلا هنأ ملظلا

 اهلك ىلاعت هللا لاعفأو « كلذب لئاق وهو «هنع هللا هني مل ام لدعلا نإ :لوقي

 )١( :ص ةيفاكلا 4754 -876.

 :ص) ةيهقفلا تافيرعتلا .هنيبت يأ مظعلا حضوت يتلا ةّجشلا يه :ةحضوُملا (؟) 717١(

 هالك
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 .اهنم ءيش نع يهنم ريغ هنأل هدنع ٌلدع

 ةعاطتسالا نأ متلق اذإ :انباكضَأل يردقلا لوق :لاثملا اذه نم حضوأو

 ؛ لعفلا دوجو لاح يف لعفلا ىلع اهب ارداق نوكي ال نأ مكمزل «لعفلا عم

 نوكي نأ ةردقلا ©7هزاول نم نأل ءاهيف بجاولا هجو نع ةبولقم ةضراعم هذهو

 .اهرودقم ىلع اهدوجو لاح ىف ارداق اهب رداقلا

 «لعفلا لبق ةعاطتسالا نأ يردقلا ٌلوق بابلا اذه ىف ضقانتملا امنإو
 معزي نم لوقك «ةمودعم ةعاطتساب لعفلا عقي مث «لعفلا لبق ملعت دق اهنإو

 دعب اهب قارحإلا عقيف «تمدع مث ةدوجوم تناك رانب عقي [/:0] قارحإلا نأ

 حصأو « باوصلاب ىلوأ هعم ةدوجوم ةعاطتساب عقيب لعفلا نأب لوقلاو «اهمدع

 تناك دقو ؛«ةمودعم ةعاطتساب عقي لعفلا نأب لوقلا نم لوقعلا هئادب يف

 .لاوحألا ضعب يف ةدوجوم

 قسافلا ناك اذإ يعفاشلل َيِقاَرِعلا لوق :تايعرشلا يف هانركذ ام لاثمو

 هتداهش هيف تدر امب دهشو هقسف نم بات اذإو « هقسف لاح ىف ةداهشلا دودرم

 ىف ةداهشلا لهأ نم هنوك ىلع ةلالد كلذ ّنوكي نأ بجو ءاقساف ناك نيح

 هيف در اميف ةبوتلا دعب هتداهش تلبقل ةداهشلا لهأ نم نكي مل ول ذإ « حاكتلا

 ناك نيح هيف هتداهش تّدُر امب ةيرحلا دعب دهشأ اذإ دبعلاك ءاقساف ناك نيح

 ةضراعم هذهو « هّقر لاح يف ةداهشلا لهأ نم نكي مل هنأل هنم لبقت اهنإف ءادبع

 هريغ يف الو حاكنلا يف ةداهشلا لهأ نم نكي مل اذإ دبعلا نأل « ىلوأ بلقلاب

 دهش ىتلا هتداهش دودرملا قسافلاف هيتلاح ىدحإ ىف ةداهشلا دودرم هنوك عم

 . لصألا يف ةحضاو ريغ يهف الإو ءانم اريدقت اهانتبثأ اذك 00(

 0هالا/



 ١ تلتفت نيبو اهنيب قرفلاو اهدحو ةضراعملا هوجو تع

 .ىلوأ ةداهشلا لهأ نم نوكي ال نأ ةلادعلاو قسفلا ئتلاح يف اهب

 .ةريثك هذه لاثمأو

 [ةضراعملا يف لادبإلا]

 :ةضراعملا يف لادبإلا امأو

 ءاهيفس نوكي الو هفسلا ديري هللا نإ متلق اذإ ةيتافصلل ةّيردّقلا لوقكف

 .ابذاك نوكي الو بذكلا لوقي هنأ متركنأ امف

 بجاولا نأل «هّريغ اهيف بجاولا نيع لدبأ دق هنأل ةلدبم ةضراعم هذهو

 بذكلا يف لوقي نأ ءاهيفس نوكي ال نم هفسلا ديري دق :لوقي نم لوق ىلع
 ؛يِتاَفّصلا هنم عنتمي ال امم اذهو ءابذاك نوكي ال نم بذكلا ديري دق اضيأ

 ىوس ةّمألا لوق نم بجعأب ءاهيفس نوكي ال نم هفسلا ديري هنأب هلوق سيلو
 دبعلا ةعاط ديري ىلاعت هللا نأل ءاعيطم نوكي ال نم ةعاطلا ديري دق هنأ يئاّبِجلا

 دارأ نم اهيفس هنوك بجي ال كلذك «ةعاطلا ةدارإ لجأل اعيطم نوكي الو هل

 .هريغ نم هفسلا عوقو

 يف بئاتلا ىلع تبجوأ اذإ يعفاشلل َيِقاَرِعلا لوق :تايعرشلا يف هلاثمو

 مكحلا اذهو ؛ جحلا ءاضق هيلع بجوأف « مايصو ةالص نم كرت ام ءاضق هتدر

 نأ ائيلع بجاولاف « كرت دق ام ءاضق هانمزلأ اذإ انأ كلذو « ىلوأ سكعلاب هنم

 ام ءاضق همزلأ ذإ َىِقاَرِعلا نم بجعلاو «هدادترا لبق هلعف دق ام ءاضق همزلن ال

 .هدادتراب هكرت دق ام ءاضق هنع طقساو «همالسإ يف هادأ دق

 -ه©ب قرم
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 [اهعضوم نع ةلوقنملا ةضراعملا]

 اذإ ءاهيف سايقلا زيجي ال نمل هللا ءامسأ ىف سايقلا زاجأ نم لوقكف

 ريبكلا لصا ناك نإو «ةئجلا ىنعم ىف ال ”اريبك" هناحبس هلإلا ةيمست تذخأ

 ءاخسلا لصأ ناك نإو « ةواخرلا ىنعم ىلع ال ايخس ٌنوكي نأ ركني امف « ةئثجلل

 ؛ ")ةواخرلا نم ةغللا ىف

 لوقنم ريغو لوقنم نيب اهيف لبوق هنأل ءاهعضوم نع ةلوقنم ةضراعم هذهو

 ربكل اضيأ نوكي دق «ةئجلا ربكل ةغللا ىف نوكي امك ربكلا نأل «هانعم نع

 نأشلا ربك ناك نإو «"اريبك" هناحبس هلإلا ىّمَس ىنعملا اذه ىلعو «نأشلا

 ٠ [ب/دا] نيللاو ةواخرلا ىنعم نع لقني مل ءاخسلاو « ةثجلا ربك نع الوقنم

 هلإلا فصوي الو ءاطعلا هيلع بعصي نمم الو «ءاطعلا نع فكلا ركب سيل

 درو ام اهنم قلطنف هللا ءامسأ ىف فيقوتلا ىعارن انإف انلوصأ ىلع امأف

 .هيف فيقوت ال ام قلطن الو « فيقوتلا هب

 خوبطملا ذيبنلا تيمس اذإ يعفاشلل َيِتاَرِعلا لوق :تايعرشلا يف هلاثمو

 .ءاملا هّلِصأ نأل ءام رمتلا ذيبن تيمس الهف (')تمنلا وه رمخلا لصأ ناك نإو ارمخ

 .(اهدعب امو )١//410"٠ انقيقحتب يبرعلا نبا يضاقلل ىصقألا دمألا باتك يف كلذ ليصفت عجار (1)

 يف يتلا يه رمخلا تناك نإف ءارمخ خوبطملا ذيبنلا متيمس اذإ)١ :ةيفاكلا ةرابعو ءاذك (؟)

 . 470 :ص (؟ءام هلصأ نأل ءام رمتلا ذيبن متيمس الهف « لصألا

049 
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 ارمخ يمس ركسملا نأل ءاهعضوم نع ةلوقنم ةدساف ةضراعم هذهو

 قحتساف «هنم خوبطملا يف دوجوم ىنعملا اذهو «هايإ هتيطغتو لقعلا هترماخمل

 ءاملا ناك نإو «ءام امهنم دحاو ىمسي الو «رمتلا لخك رمتلا ذيبنو «هّمسا

 جازملل الصأ رمتلا ناك نإو ارمت امهنم دحاو ىمسي ال امك رمتلل اجزامم امهيف

 اهنم هانركذ اميفو ةريثك بابلا اذه يف ةروكذملا ةلئسألا هذه رئاظنو

 . ةيافك
85 

 هك
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 5 بْعشو ةهبش ىلع ةضراعملا 8 ع ٍه

 بالا ازف نم عبارلا لصفلا
 ةرورضلاب ةمزاللا ةضراعملا يف

 اهيف عرفلا ةداهش اهيف نوكت يتلا يه :ةرورضلاب ةمزاللا ةضراعملا

 ةلثمأ اهلو ؛ةلهو لوأب اهل لقعلا باجيإ ةهج نم هب لصألا ةداهشك ؛ مكحلاب
 . )ةيرورض اهلك ةيلقع

 :نيدضلا مكح ىلع نيضيقنلا ةضراعم اهنم

 ادحاو ائيش نوكي ال هنأب «ضايبلاو داوسلا داضت دهش اذإ هنأ :هلاثمو

 نوكي ال هنإف «مدعلاو دوجولا ضقانت اضيأ دهش «ةدحاو ةلاح يف ضيبأ دوسأ

 ناك ءامهنيب قرفلا لواح نمف «ةدحاو ةلاح يف امودعم ادوجوم دحاو ءيش

 .ةرورضلاب امهؤاوتسا ملعي ام نيب قرفلل الواحم

 قاقحتسا زاوج نيب يّئاّبَجلا نب مشاه يبأ قرف ةلاحتسا بابلا اذه نمو

 باقع نأل ؛ءيسمب سيل نم باقع زاوج نيبو «هدنع بنذ ىلع ال باقعلا

 .ةءاسإ لعفي مل نم باقعك لمعلا يف اًئيسم نكي مل نم

 نيفصولا عامتجا ةلاحتسا ىلع داضتلا دهش اذإ هنأ اضيأ بابلا اذه نمو

 ملع اذإ هنا كلذو ءامهنيب عمجلا ىلع رداقلا ةردق ةلاحتسا ىلع اضيأ دهش « دحاول

 رداقلا ةردق ةلاحتسا اضيأ اهب ملع « ضايبلاو داوسلا عامتجا ةلاحتسا ةرورضلاب

 عم « امهنيب عمجلا ىلع ردقي رداقلا نأ معزو « امهنيب قرف نمف امهنيب عمجلا ىلع

 .ةيلقعلا هتلثمأب نتعي مل هنكلو لصألا اذه (175 :ص) ةيفاكلا بحاص ركذ )١(
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 ىلع رداقلا ردق اذإ هنأل « عفر ام تبثاو تبثا ام عفر دقف « امهعامتجا ةلاحتساب هلوق

 .امهعامتجا حصي ال اميف ةملسم تضرف دقو « امهعامتجا حص امهنيب عمجلا

 عطقلا ىلإ يدؤملا رّظَتلا نم برضب بابلا اذه ةلثمأ نم برقي اممو

 ابورضم هنوك ةلاحتساب نادهشت « هتروصو رائيدلا شقن ناك اذإ هنأ « نيقيلاو

 نم اهتلاحتساب مهردلا ةروص تدهش «هعّبطو هعّبص عناص ريغ نم اعوبطم
 ريغ نم ثداح لك عوقو ةلاحتسا ىلإ رّظّنلا اذه ىدأو «عباط عناص ريغ

 هتزاجإ يف ةّيردقلا نم هعبت نمو ةمامث ٌْنيع كلذل تنّكسو «هثدحأ ْثَدْحُم

 . عناص ريغ نم تادّلوتملا ثودح

 ام اهيف نكلو «ةروٌُرض لقعلا هبجوي ام ةيعرشلا [!/>] ةلثمألا يف سيلو

 ريغ نم امهنيب قرف نمف « يلج صنب الإ اهتريظن نيبو اهنيب قرفلا زوجي ال

 ؛ اضقانم ناك امهنيب قرفلا بجوي فيقوت
 3 3 5 7 : 35 6 س6
 هقرفو «مرغلا رادقم يف اهلجر نيبو ةبادلا نيع نيب ةفينح يبأ قرفك

 يضاقلا رامح بّنذ نيب "7كلام قرفكو « ةيانجلا رادهإ يف اهلجرو اهدي نيب

 ؛ 9ةمارغلا رادقم ىف ")7ىطرشلا رامح بّتذو

 .ةيافك هنم هانركذ اميف هب باتكلا لوطي امم ريثك كلذ وحنو

 همزلف هتعلس نم ةدوصقملا ةعفنملا كلاملا ىلع فلتأ دق ةيانجلا هذهب هنأ» ةيكلاملا هللع )١(

 ةريخذلا «(778/7؟) فالخلا لئاسم تكن ىلع فارشإلا («اهنيع فالتإب ارابتعا اهتميق

 )//١97(. يفارقلل
 لئاسم تكن ىلع فارشإلاك هقفلا بتك ضعب نم هانححصو ؛”يكوشلا" :لصألا يف (؟)

 .(578/1؟) فالخلا

 قاسو "ريظنلاب ريظنلا ةضراعم" اهب قحلأ هنأ ريغ « ةلثمألا هذهب 475 :ص ةيفاكلا ىف ىفتكا (*)
 اع جل انه مهو رشاملا لضتلا وه مان لين تالؤعلا هدرنأ اس وهو «ةثلطمأ نكعي
 . عجاريلف يطرشلاو يضاقلا يتملك طبض يف ةققحملا

 هم
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 بالا ازف نم نسمانلا لصفملا

 بُكشو ةهْبش ىلع ةضراعملا يف

 نيب ةلباقم يه امنإف «ةّبحلا ىلع وأ نيقيلا ىلع ةهبّشلاب ةضراعملا امأ
 .ةقثو نيقي ىلع هاضتقم نيبو ةقث ريغ ىلع هاضتقم

 هتضراعم يف "”ريرج نب ناميلس بهذم بهذي نم لوق :كلذ لاثمو

 موقت ةكرحب اكّرحتم نوكي كرحتملا نإ متلق اذإ :مهلاؤسب ٍضاَرْعألا باحصأل

 .هب موقي ىنعمب ادوجوم نوكي دوجوملا نأ متركنأ امف «هب

 ارسم ةلردشملا ناك" اذ ريفا دغألا تادف نيم لوك ةللانكو

 وهو «ثودح وه ىنعمب ائَدُْحُم نوكي ثَدْحَملا نأ متركنأ امف «هاوس ىنعمب

 لوقلا كلذك مث «هاوس ىنعمب اثداح اضيأ هثودح ّنوكي نأو «ْتَدْحُملا ريغ

 .ةياهن ىلإ ال كلذ لسلستي ىتح ىنعم لك يف

 نقيتم هيلع ضراع يذلا لصألا توبث نأل «ةهبش ىلع ةضراعم هذهف
 ةهج نم ةهبشلا هيف هل تضرع دق هاعدا يذلا ىناثلاو « ضراعملا دنعو اندنع

 لطاب هل ةياهن ال ام ثودحب لوقلا نأ ٌرِغلا اذه ملعي ملو « لوألا لثم هنا هنظ

 كرحتملا ءاضتقاو كرحتملاب ةكرحلا سايقو « لطاب وهف لطابلا ىلإ ىدأ امو

 .هتمجرت تمدقت )١(

 همل؟



 1 ههه ا هس سا تل

 ضعب لأس يّئاَّبُجلا باحصأ ضعب نم هانيأر ام اذه نم بجعأو

 نوكي ينافلا نأ متركنأ امف «ءاقبب ايقاب مكدنع ىقابلا ناك اذإ :لاقف انباَحْصأ

 ظفللا ةهج نم امهيف ىناثلاو لوألا هابتشا عم ةضراعملا هذهو «ءانفب ايناف

 ءانفلا نأ ىعديو ىنعم ءاقبلا تبثب ال ضراعملا اذه نأ :امهدحأ د:

 نأ ركنت امف «ىنعم ءانفلا نأ تمعز اذإ هل لاقي وأ ءادحاو امهسايق ناك ذإ

 . يقابلا ىوس ىنعم ءاقبلا

 ضراعملاك راص «ناك نيقيرفلا يأ نم ةضراعملا هذه لثمب ضراع نمو

 .هب لوقي ال امب هلوق ىلع هسفنل

 ال ضرع ماسجألا ءانف نأ نامعزي هتباو ىِئاّبُجلا نأ :يناثلا هجولاو

 ريغ ىنعم امهدنع ءاقبلا سيلو «ماَسْجألا عيمج هب ينف دجو ىتم « لحم يف

 «ىنعم ءاقبلا متبثأ امك ىنعم ءانفلا اوتبثا انل الوقي نأ ازاجتسا اذإف « يقابلا

 لاق نمم نولصفنت مبف «ةضراعملا هذه ححصت ةهبشلا هذه ناك نإ :مهل انلق

 «ماسجألا عيمج هب ىقبي ءاقب دوجو اوزيجأو « لحم يف ال ءاقب دوجو اوزيجأ

 و

 .اهلثم هب انومتضراع امف ةضراعملا هذه حصت

 اذإ ىعفاشل ىقارع لوق :تايعرشلا ىف ةضراعملا هذه [ب/>م] لاثمو

 غل



 99 بُغشو ةهّبش ىلع ةضراعملا-8 ب

 ءحصي ةفرعب فوقولا نأ تركنأ امف «موص ريغب حصي فاكتعالا نإ :تلق

 ناكم يف ثلا نأ مهسايق هجو أذهو ؛ جحب مارحإ ريغب اكسن نوكيو

 ؛ هيلإ مضنت ةبرقب الإ ةدابع نوكي ال صوصخم

 نأ كلذو ءامهنيب هباشتلا نظ ىلع ةهبشو نيقي نيب ةلباقم هقيقحتو

 «فوقولا اهناكرأ ضعب ٍةدابع يف نيقيلاب مولعم فوقولا يف مارحإلا طارتشا

 نأ ََِقاَرِعلا نظ امنإو «هئازجأ نم الو موصلا ناكرأ نم فاكتعالا سيلو

 «امهنيب رهاظ هابتشا ريغ نم فوقولا عم مارحإلا ةلزنمب فاكتعالا عم موصلا

 حصي ال تقو يف احيحص فاكتعالا اندجو لب امهنيب ةيوستلا بجوت ةلع الو

 ضعب يف هعم حصي ال ام ٌنوكي نأ لاحملا نمو «ليللا وهو ؛موصلا هيف

 .هتحص يف اطرش ؛هلاوحأ

 ظافلألاب ةلباقملا سنج نم ىهف ")بفشلا هجو ىلع ةضراعملا امأو

 هلو ؛ عرشلا هيلع لدي وأ لقعلا هيضتقي ىنعم ريغ نمو « يناعملاب ةلباقملا نود

 ؛اهضعب ركذنو ءاهيصحن ال ةريثك ةلثمأ

 عم ةعاطتسالا نإ متلق اذإ :انباَحْصَأل يردقلا لوقك نوكي ام :اهنمف
 .هّلعف قبسي ال لعافلا نأ متركنأ امف هل ةقباس ٌريغ لعفلا

 نإ ؛انلقل باوجلاب انعّربت ولو (اباوج هبحاص قحتس ال اذه لثمو

 لعفلل ةقباس ثادحإلا ىلع ةردقلا كلذك «هلعفل ٌقباس ْثَدْحُملا لعافلا

 هثودح لاح يف اضيأ بستكملاو «بسكلا عم بشسكلا ةعاطتساو ءاهل ثداحلا

 نوكي الف «هثودح لاح ىف هيف هتعاطتسا تقلخ اذإ ابستكم ٌنوكي نأ زوجي

 ."ب غش" ةدام حاحصلا راتخم رظنا حتفت الو « نوكسلاب 00
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 1 شل هس ع د طاش ل7

 .هثودح لاح ىف هبسك وه يذلا هلعفل اقباس

 ءانب دنع بيجملل لئاسلا لوق « ةضراعملا ىف بُْغشلا سانجأ نمو

 زاج « كل لصأ ىلع ةلأسملا هذه ءانب كل زاج نإ :هلصأ ىلع هعرف بيجملا

 .هب كلصأ ضراعأ لصأ ىلع اهؤانب ىل

 الهأ وه سيلف «ءانبلا هل سيل لئاسلا نأب الهاج ناك نإ ضراعملا اذهو

 .تابلاطملاو ةلئسألا ىف الو « تاضراعملا ىف ضوخلل

 ىتلا ةلثمألاك ءابلقنم هيلع دوعي امب همصخل لئاسلا ةضراعم اضيأ :اهنمو

 .ةمدقتملا لوصفلا ىفو لصفلا اذه ىف اذه لبق اهانركذ

 ال ليصحتلا لهأ نإف «بغشلا قيرط هقيرط ناك املك ةلمجلا ىفو

 لاغتشالل سيلف بغشلا امأف « ةهبش وأ ةجح ىلع نوملكتي امنإو « هب نولغتشي

 هنودتعي الو «هب نورصاقلا رتغي البل ءابغش هنوك ةنابإ رادقمب الإ ةدئاف هب

 . الاصفنا الو اباوج الو الاؤس

 يي 6

 همك



 499 ضقنلاب ةضراعملا 9 8 ٍ

 بابلا ازره نم مساتلا لصفلا

020 

 :ماسقأ ىلع ضقنلاب ةضراعملا

 ىوعد ةضراعم وأ باجيإلا ىوعدب بْلْسلا ىوعد ةلباقم :اهنم (

 :بلسلا ىوعدب باجيإلا

 ضراعيف « هثودح ةلالد ملعأ ال ينأل ملاعلا ثدحب لوقأ ال لاق يرهدك

 .هّتجح ملعن انأل هثودحب لوقن نحن :هل لاقي نأب

 باجيإب باجيإلا ةضراعمو هضقاني بْلسب بلّسلا ةضراعم :اهنمو ؛
 :هضقاني

 ضراعيف «ةجحب اهثودح تبغي مل هنأل ةميدق ماسجألا نإ لوقي يرهدك
 .ةّجحب اهمدق تبغي مل هنأل ةئّدْحُم اهنأ تركنأ ام :هل لاقي نأب

 تبثي مل هنأل «زئاج رمخلا ليلخت يقارع لاق ول :تايعرشلا ىف هلاثمو

 دعب ريصعلا نا لاق ولو راو تشن مل هنأل مارح هناب ضروع « هميرحت

 تبغي مل هنأل سجن هنأب ضروع هتساجن [4:/1] تبثب مل هنأل رهاط ليلختلا

 . هتراهط

 0م3عم/



 1 كسل سدس طع تحدت "م ب 6هور

 ىلع ليلدلا مقي مل هنأب هلوق ةحص ىلع لدتسا نم ةضراعم :اهنمو ؛©!

 «لدتسملا اذه هيلإ راص ام ةحص ىلع مقي مل ليلدلا نأب وأ ءاضيأ هلوق داسف

 لصفني الف ؛هتلادع ىلع ليلدلا هدنع مقي مل هنأب دهاشلا حرج نمك نوكيف

 .هِحْرَج ىلع ليلدلا هدنع مقي مل ْنأِب هضراع نمم

 نأب لدتساف ,مامإلا نذإ ريغب تاوملا ءايحإ نع لْئُس ايقارع انيأر دقو

 ضروعف «اهكلمي مامإلا نذإ ريغب اضرأ ىيحأ يذلا نأ ىلع ليلدلا مقي مل :لاق

 .اهكلمي ال هنأ ىلع ليلدلا مقي مل نأب

 دقو همكح ّدض يف لاح باحصتساب لدتسا نم ةضراعم :اهنمو ©

 .اذه لبق كلذ ةلثمأ انيب

 امهادحإ سايق يف ضراعتلا عقي نيتلأسم يف نيبهذملا ضقانت اهنمو (9
 .اذه لبق ءانفلاو ءاقبلا ىف ةضراعملا نم انيب امك ىرخألا ىلع

 ىف اطرش لجألا تلعج اذإ ىعفاشلل ََقاَرِعلا لوق تايعرشلا ىف هلاثمو

 يف اطرش لجألا لعج اذإ هنأب ضراعيف ؛ ِمَلَّسلا يف اطرش هتلعج الهف ةباتكلا

 اهلعجو ةباتكلا نم لجألا طقس اذإو «ةباتكلا يف اطرش هلعج الهف ؛ملسلا

 . لاح مّلسلا زاجأ الهف اع

 دض يف اهب لِدَتْسُملا ىلع ةلعلا بلق يف ضيقنلا باجيإ :اهنمو ؛8
 .بّلقلا باب يف هنيبن امك اهمكح

 هيلع دوعي امب لالدتسالا نع لدتسملا عنم اهنم داري هوجولا هله لكو

 .هدسفأ ام ححصي وأ هحّحص ام داسفإب

 همم



 585 ريظنلاو لثملاب ةضراعملا 090 ٠

 بابلا از نم رشاعلا لصفلا

 ريظنلاو لثملاب ةضراعملا يف

 الو «تابثإ وأ يفن يف ةيوستلا بجوت تايلقعلا يف لْثِملاب ةضراعملا
 .٠ سدجلا يف ليثمتلا ميلست عم امهنيب قيرفتلا زوجي

 يف ال ةثداح هللا ةدارإ نأب اهلوق ىلع ةّيردقلا نم ةّيرْصَبلا انمازلإ :هلاثمو

 نم هللا ةدارإ نأب مهلوق عم « لحم يف ال انتدارإ ثودح اوزيجي نأ « لحم

 .انتدارإ سدج

 يف ال نيكرشملل هللا لوق ثودح تزجأ اذإ لْبَذُهلا يبأل انلوق كلذكو

 نيلوقلا نأل « لحم يف ال هريغ نم لوقلا اذه لثم ثودح تزجأ الهف « لحم

 امهدحأ ىلع زاج ام نأ لوقعلا اياضق يف نيلئثامتملا مكحو «دحاو سدج نم

 .رخآلا يف لاحتسا امهدحأ يف لاحتسا امو «رخآلا ىلع زاج

 عامجإلا وأ صنلا قّرفي نأ زئاجف « ةعيرشلا يف نيلثملا نيب ةضراعملا امأو

 امهيف ةضراعملاف « عامجإ الو حيحص صن امهنيب قرفلا يف نكي مل نإف « امهنيب

 ؛ هيلع صنب الإ امهنيب قرفلا ىلإ ليبس الو ةحيحص ةمزال

 اهيف تعقو يتلا رئبلا نم ةحوزنملا ءالذلا نيب ةفينح يبأ قرف :هلاثمو

 يقابلا ةراهط باب يف رئبلا يف ءاملا نم يقابلا نيبو «رويطلا ضعب وأ ةرأفلا
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 0 ا تيط  تع ط طفم ةططقلا

 معط الو نول ربتعي هضعب يف سيلو دحاو سنج نم ّلكلاو ؛ حوزنملا ةساجنو
 مو 5 ' 5 505 8

 نيتلقلا نيب انقرفك اذه سيلف ؛ عامجإ الو صن هقرف يف هعم سيلو « حير الو

 صنلل قرفلا اذهب انلق امنإ انأل « ريهطتلاو سيجنتلا نم اهنود ام نيبو ءاملا نم

 نيب انيّوسل هب صنلا دورو الولو «©نيتلقلاب ريثكلا ءاملا ديدحت يف دراولا

 .ةساجنلا ىف امإو ةراهطلا ىف امإ «ريثكلاو ليلقلا

 .لثملاب لثملا ةضراعم ىف دودعم هلاثمأو اذهف

 امهنيب ةيوستلا بجي نيئيش يف نوكي امنإف ريظنلاب ريظنلا ةضراعم امأف

 ؛ سنجلا يف افلتخا نإو مكحلا ىف

 اله :ّلحم ىف ال ام ضرع ٌدوجو زاجأ نمل انلوق :تايلقعلا ىف هلاثمو

 .٠ لحم يف ال ضرع لك [ب/1] دوجو تزجأ

 الهف «ةريثك ةنكمأ يف دحاو مالك دوجو تزجأ اذإ :يئابجلل انلوقو

 ترزجأ اذإو ةربتك لامر ةنعم] يل ةكرعتو فولو ةدارإو ماع هوجو كزعا

 اذإو «نيلحم يف ةردقو ةايح دوجو تزجأ الهف « نيلحم يف فيلأت دوجو

 . ضرع ّلك مكح كلذ نأ تركذأ امف «دحاو لحمل موقت ِضاَرْعَألا ضعب ناك

 ةبادلا نيع يف متبجوأ اذإ :قارعلا لهأل انلوق :تايعرشلا يف هلاثمو

 « عبرلاب سأرلا حسم متردق اذإو ؛ اهدي يف كلذ لثم متبجوأ الهف ءاهتميق عْبَر

 يف (بيعش )57  مقر دواد يبأ ؛(5700) دمحأ دنع رمع نب هللا دبع ثيدح نم وه 00

 («(050) مقر باب «ةراهطلا يف (راشب )10  مقر يذمرتلاو «ءاملا سجني ام باب « ةراهطلا

 رظناو ؛ سجني ال يذلا ءاملا رادقم باب ؛ةراهطلا يف (بيعش  ه1١0/) مقر هجام نباو

 )10/١(. ريبحلا صيخلتلا يف ظفاحلا دنع هيلع مالكلا
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 9 ريظنلاو لثملاب ةضراعملا 3 ٠١

 ْنأب ةساجنلا نم مهردلا ردق نع متوفع اذإو « عبرلاب فخلا حسم متردق الهف

 لسغي ال نأب ثدحلا عضوم نم مهردلا ردق نع متوفع الهف ءاهناكم لسغي ال
 . هناكم

 الف عرشلا يف وأ لقعلا يف اهبتشا ام نأ هنم دارملاو «ريثك اذه وحنو

 هافن ام ىلع يفنلاب ضروع امهنيب قرف نمو ءامهنيب قرفلا دحأل زوجي

 .هتبثأ ام ىلع تابثإلابو

 هت



 5 9 ةضفانملا نيبو اهنيب قرفلاو اهدحو ةضراعملا هوجو نايب باب 0 0

 بايلا ازرق نم ريع يراملا لصفلا

 يلكلاو يئزججلا ىلع ةضراعملا يف
00 

 :نامسق ةضراعملا نم عونلا اذه

 «ةلمجلا ىف بجو ام لاقي نأب «ءزجلاب لكلا ةضراعم :امهدحأ ©

 .اهنم ءزج لك يف ٌبجاو

 اذهو «ةلمجلا يف بجاو هنأب ءزجلا يف بجو ام ةضراعم :يناثلاو ؛©

 .ةلثامتم وأ رئاظن هيف ةلمجلا ءازجأ نوكي اميف هلك

 [ءزجلاب لكلا ةضراعم]

 ناك اذإ :ةمامثل انلوق :ةضراعملا هذه يعون نم لوألا مسقلا لاثمو

 اذه ىفو « لعاف نم هل دب ال لعف لكف «لعاف نم هل دبال ةلمجلا ىف لعفلا

 .اهل لعاف ال ةدلوتملا لاعفألا نأ كلوق لاطبإ

 يف اليلد اهثاقتإو لاعفألا ماكحإ ناك اذإ :َةّبردقلا ةعامجل انلوق كلذكو

 الإ عقي ال نقتم مكحم لعف لكف ءاهب ملاع نم الإ عقت مل اهنأ ىلع ةلمجلا

 نم ةنقتم ةمكحم لاعفأ ثودح نم متزجأ ام لاطبإ اذه يفو «هب ملاع نم

 .اهيلإ دصق الو اهب هنم ملع ريغ نم دّلوتلا ليبس ىلع « تيملا نمو مئانلا

 «هصقوو باصنلا يف ةاكزلا بجوأ نم لوق :ةيعرشلا عورفلا نم هلاثمو
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 5 يلكلاو يئزجملا ىلع ةضراعملا ٍ ِ ١

 ناك «عستلا ىلإ اهيلع داز اميفو «لبإلا نم سمخ يف ةاشلا تبجوأ اذإ

 ناك امك بجاولا يف ظح اهنم ءزج لكل ناكو ءاهئازجأ عيمج يف اهبوجو

 .هيف ظح ةلمجلل

 [لكلاب ءزجلا ةضراعم]

 انلوق :لصفلا اذه يف ةضراعملا يمسق نم يناثلا مسقلا لاثمو

 امف « هسفنب همايق ليحتسي لب « هسفنب موقي ال ضّرع لك ناك اذإ :20 راخنلل

 نأب كلوق لاطبإ اذه يفو ءاهسفنأب اهمايق بجوي ال ءاهعامتجا نأ تركنأ
 .ةعمتجم ضارعأ هسفنب مئاقلا مسجلا

 نم بجو امو «ةلمجلا ىف لاحتسا داحآلا ىف لاحتسا ام نأل «داحآلا ىلع

 ريغتي نأ زوجي نيهجو ىلع داحآلا ىف زاج امو « ةلمجلا ىف بجو داحآلا

 ناك اميف اهداحآو ةلمجلا يوتسي امنإو ءاهداحآ مكح نع ةلمجلا مكح هيف

 ىلع ناداضتم وأ نافلتخم نافصو هداحآ ىف زاج ام نود ءاليحتسم وأ ابجاو

 .لدبلا

 نيب صاصقلا زجي مل اذإ :قارعلا لهأل انلوق :تايعرشلا يف هلاثمو

 امهنيب صاصقلا يرجي ال هنأ متركنأ امف ءامهنم فرط لك يف دبعلاو رحلا

 .فارطألا كلت ةلمج ندبلا نأل «ندبلا ىف

 «ةأرملا لتق يف لجرلا نم صَتقا اذإ :مهل انلوق اذه نم سكعلا ىلعو

 .ةيراجنلا ةقرف سيئر )1١(
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 ةلمجلا نيب قرف نمف ؛ةأرملا نم فرطلا كلذب هنم فرط لك يف هنم صتقا

 امب هتابثإ ىلعو «هتبثأ امب هيفن ىلع ضروع مكحلا اذه [!/.] يف ءازجألاو
 .هافن

 . ةيافك اهنم انركذ اميفو ةريثك رئاظن اذهلو

 يي



 9 ةلعو لصأ ىلع ةضراعملا 6 9

 بابلا ازه نم رشع يناثلا لصفلا
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 :ناعون لصألا ىلع ةضراعملا

 ؛ هعرف ىلع لصألا مازلإ :امهدحأ ؛©

 . هلصأ ىلع عرفلا مازلإ :يناثلاو ؛

 املاع هّمسي ملو املع هلل تبثأ نمف «ملاعلل لصأ مّلعلا نأ :هلاثمو

 هلل تبثأ هنإف « مُهََج ىلع هجوتي مازلإ اذهو «هملع توبثل املاع هنوكب ضروع

 ؛اقلاخو ارداق هامسو «املاع همسي ملو ءاملع

 ارداق املاع هنوك ىفنب اوضروع وأ ءارداق املاع هنوكل هتردقو هملع تابثإب

 ىلع ةضراعملا هوجو نم روهشملا رهاظلا وه اذهف «هتردقو هملع اوفن امك

 . عرفلاو لصألا

 :رخآ لصأ ىلع لصأ مازلإ ىرجُم يرجي رخآ هجو هيفو

 «ةدوجوم تناك ةعاطتساب لعفلا عوقو متزجأ اذإ :ةيردقلل انلوقك

 فيسب قارحإو عطق دوجو زاوج نم متركنأ امف «لعفلا لاح يف تمدعو

 .قارحإلاو عطقلا دوجو لاح يف نامودعم امهو « نيدوجوم اناكو «رانو

 06ه



 9 ةضقانملا نيبو اهنيب قرفلاو اهدحو ةضراعملا هوجو نايب باب 9

 امف «لعاف نم ال ةدّلوتملا لاعفألا ثودح تزجأ اذإ ةمامثل انلوقكو

 مهسلا ةكرح نأ اذه ىنعمو «لعاف نم ال ةرشابملا لاعفألا ثودح ٌَتركنأ

 ال ديلا ةكرح ثودح نم عئاملا امف لعاف نم ال اهثودح زاج نإ هرورم يف

 ثودح لاحتسا اذإف «ةدحاو ةهج ىفو دحاو سنج نم ناتكرحلاو « لعاف نم

 .لعاف نم ال ىرخألا ثودح لاحتسا «لعاف نم ال امهادحإ

 دوعلا ةقرس يف عطقلا متبجوأ اذإ :قارعلا لهأل انلوق كلذكو

 يذلا فحصملا ةقرس يف هبوجوف « مهارد ةرشع هتميق تغلب اذإ « "”روبنطلاو

 هنأ متركنأ امف اذه يف عطقلا بجي مل نإو « ىلوأ رانيد فلا هتيلحت ةميق غلبي

 :رخآ لصأل لصأ عفر بجوي ام سنجلا اذه نم نوكي دقو

 ىلع صنلا ناكو ؛باطخلا ليلدب اولوقت مل اذإ :قارعلا لهأل انلوقك

 ةدايزلا نأ متركنأ امف « هفالخب هادع ام نأ ىلع لدي ال ؛هددعو ءيشلا فصو

 ,مكدنع هل اخسن صنلا ىلع ةدايزلا تناك نإو ءاخسن نوكت ال صنلا ىلع

 لوقلا وه اذهو «هفالخب هادع ام نأ ىلع لد دق هيلع صنلا نأ متركنأ امف

 . نيضقانتم نيب عمج نيلصألا نيذه نيب عمجلاو هومتركنأ دقو « باطخلا ليلدب

 :ناعونف «ةلعلا ىلع ةضراعملا امأو

 مل اذإف اهفصو هيف دجوي عرف يف ةلعلا مكح ءارجإ باجيإ :امهدحأ
 هيف هئارجإب ضراعيو ءاهَضَقن دقف عورفلا ضعب يف هتلع مكحب للعملا مكحي
 دقو « تايعرشلا ىف للعلا صيصخت ىري ال نمم ناك نإ «هتلع داسفب رقي وأ

 .فزاعملا عاونأ نم )١(



 و 5 ةلعو لصأ ىلع ةضراعملا 8 ١6

 غئاس اذهو « ةلعلا ىلع مزلي رخآ مكحب ةلعلا مكح ةلباقم :يناثلا عونلاو

 ؛ تايلقعلا ىف

 هتردقو .هسفن وه هللا ملع نأ تمعز اذإ :لْيَذُهلا ىبأل انلوق :هلاثمو

 نأ كمزليو « هتامولعم ىه [بإ.] هتارودقم نأو « هثردق وه هّملع نإ لقف « هّسفن

 ىف ةدساف تناك نإو ةضراعملا هذهو «هل مولعم وه امك هل ارودقم هسفن ّنوكي

 . هّسفن ارداق املاع هنوك ىف ةلعلا نإ :هلوق ىلع لْيَدُهلا ىبأل ةمزال اهنإف داقتعالا

 ٌنوكي نأ زوجي ال هللا نأ متمعز اذإ :ةيردقلل انلوق «بابلا اذه نمو

 متركنأ امف «دهاشلا يف يئارلل الباقم هنوك بجي يئرملا نأ مكاوعدل ءايئرم

 ةهج يفو « يئرملل الباقم نوكي دهاشلا يف اضيأ يئارلا نأل ايئار نوكي ال هنأ

 اسوملم َنوكي نأ زوجي ال امك ايئرم ٌنوكي نأ زوجي ال :متلق اذإو ء. ةصوصخم

 .اسمال ٌنوكي نأ زوجي ال امك ايئار نوكي ال نأ «لالتعالا اذه ىلع متركنأ امف

 .الاجم عسوأ تايلقعلا يف اذهف

 تعضو ةلع ىلع صوصخم مكح مازلإ زوجي الف « تايعرشلا يف امأف

 ىلع اسايق هيف ةدشلا ثودحب ركسملا ذيبنلا ميرحت ةلعك كلذو «رخآ مكحب

 ةتدايش درو لحس قست ىف رملا كسلا ةرك نأ اهنم صني ال (نمعلا

 .هنم ركسي مل اذإ هبرشب

 دعب لصف يف اهنيبن امك ءاهاوس ىرخأ ةلعب ةيعرشلا ةّلعلا ضراعت دقو
 . كو هللا ءاش نإ اذه



 9 9 ةضقانملا نيبو اهنيب قرفلاو اهدحو ةضراعملا هوجو نايب باب 0 2

 بايلا ازهه نم رثع كاعلا لصفلا

 هب نالوقي ال امب همصخل مصخملا ةضراعم يف

270 

 لوؤسملا مزلي نأ لئاسلل سيل :هنأ هباتك يف لدجلا لهأ ٌضعب ركذ دق

 هرْجُي مل اذإ هلالدتسا هيلع ضقني نأ وهو «هليلدل ضقنلا الإ ؛هب لوقي ال ام

 عورفلا ضعب يف اهدوجوب اهب لتعا ةلع هيلع ضقني وأ «هتالولدم ضعب يف
 .هيف اهمكحب للعملا لوقي ال

 ةافن نم ٌنوكي نأ لثم كلذو «زوجي الف عضوملا اذه ريغ يف امأف

 نمم نوكي وأ ؛همكح هيفاني سايقب سايقلاب لوقي ْنم سايق ضراعيف سايقلا

 لئاقلا اذه لدتساو «هب لوقي نمل ةلالد هب ضراعيف « باطخلا ليلدب لوقي ال

 باطخ لّيلد « باطخلا ليلد يفاَن همزلأ اذإ باطخلا ليلدب لئاقلا نإ" :لاق نأب

 نأ وهو ءاطرش يدنع باطخلا ليلدل نأ لوقي نأ هل ناك «هيف هرظان اميف

 «باطخلا ضعب ةلالد طوقس ىلع عامجإلا لد اذإو «هعفري اًمع ادّرجتم َنوكب

 ؛هموهفمل اعفار عامجإلا كلذ ناك «هفصو يف هفلاخ امع همكح طوقس يف

 يذلاو «يلصأ ىلع حيحص هب انأ ٌتللدتسا يذلا لالدتسالا نإ :هل لوقي مث

 ليلد ال نأ ىلع ةمألا عامجإ هئازإب لصح دق باطخلا ليلد نم ينضراع

 اضيأ انأو ءهب لوقت ال كنأل ؛هيف درو يذلا هقوطنم ريغ يف «باطخلا كلذل

 .هقوطنم مكح توبث عم هموهفم طوقس ىلع ماق ليلدل هب لئاق ريغ
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 5 هب نالوقي ال امب همصخل مصخلا ةضراعم 0 ٠

 نم ىلع مكح يف سايقب هلصأ ىلع سايقلا بحاص لدتسا اذإ كلذكو
 سيلو ؛هيلإ مالكلا لقنيو سايقلا ىف هعزاني نأ همصخلف « سايقلاب لوقي ال

 لوقيو «هضراعب نأ لوألا سئاقلل ناك «هب هضراع نإف سايقب هضراعي نأ هل

 ريثأت ال هنأ ىلع انم قافتالا لصح دق هب كمكح تقلع يذلا فصولا نأ هل

 فصولا كلذ ريثأت يفنأ انأو «سايقلا لصأ يفنت كنأل «مكحلا اذه يف هل

 سايقلا لصأ يف ينتعزان نإف ءاهمكح يف اهريثأتب لئاق انأ يتلعو « مكحلا يف

 . [|/0] هيلع ٌتينب

 هاري ال امب لوؤسملا ضراعي نأ لئاسلل :لاق نم لدجلا لهأ نمو
 ام تابثإ دارأ اذإ امأف «هتبثا ام ىفنب لوؤسملا لوق داسفإ هب دارأ اذإ «اليلد

 .اليلد هاري ال ام همزلي نأ هل سيلف هتابثإ لئاسلا بهذمو « لوؤسملا هافن

 لالدتسا داسف هب دارأ اذإ اعيمج نيهجولا يف كلذ زاوجب لاق نم مهنمو

 ىلع هضراعب الو «ِهُمَّرلي الف ةيعرشلا ةلدألا ىف امأف «''7تايلقعلا ىف همصخ

 .يدنع حيحصلا وه اذهو «هدنع ةجح وه امب الإ هليلد

 :هباستكال عرتخم ناسنإلا نا ىلع ةّيردَقلا لالدتسا :تايلقعلا يف هلاثمو

 عناوملا عافتراو ءاهيلإ هيعاود رفوت دنع هتدارإو هلدصق بسح ىلع اهعوقوب

 .اهعوقو نم

 «هدصق بسح ىلع هعوقو اندنع هلعفل لعافلا عارتخا ٌةلالد تثسيلو

 عرتخم ناسنإلا نأ متركنأ ام :لوقنف «هب لوقن ال امب اذه ىلع مهضراعن انكلو

 ءاهيلإ هيعاود رفوت دنع هدصق بسح ىلع اهعقول حئاورلاو موعطلاو ناولألا

 .هيف اعسوتمو كلذب احّرصم ةفسالفلا تفاهت يف يلازغلا مامإلا هعبتا يذلا جهنملا اذهو 00
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 0 كسا تا سس 7

 ناولألل اعرتخم ناسنإلا ّنوكي نأ مهمزليف ءاهعوقو نم عناوملا عانتما عم
 ىلع مهل مزال اذه نكل ( مهبهذم الو انيهذم اذه سيلو ( حئاورلاو موعطلاو

 مهمزل «هب اولوقي مل نإو «مهليلد قْوَس ىلع هب لوقلا مهانمزلأف مهلالتعا

 . ةيافك هانركذ اميفو ؛230ةريقك تايلقعلا ىف اذه رئاظنو

 .يلازغلا مامإلل ةفسالفلا تفاهت باتك يف ةريثكلا اهتلثمأ عجار (1)

 ٠ ٠ع«
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 بابلا ازمه نم رئثع عبارلا لصفلا

 ةلعلا صيصخت ىأر نم ةضراعم يف
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 ةيلقعلا للعلا نأ ىلع تايعرشلاو تايلقعلا يف سايقلاب نولئاقلا عمجأ

 . صيصختلا ةهج نم ةيلقع ةلع يف ضراعتلا عقي ال اذه ىلعف «اهصيصخت زوجي ل

 يأرلا باحصأ زاجأف «ةيعرشلا للعلا صيصخت يف اوفلتخاو

 ال اهّضقن نأ اومعزو « ةطبنتسم مأ اهيلع اصوصنم تناكأ ءاوس «اهصيصخت

 ةّلعلا صيصخت نم عنملا ىلع َيِعِفاَّشلا باحصأ عمجأو ءاهداسف ىلع لدي

 . ٌفالخ اهيلع صوصنملا ةلعلا صيصخت يف مهنيبو ؛ ةطبنتسملا

 نأ ثيح نم اهيف ضراعتلا هجوو ءاهصيصخت نم عنملا اندنع حيحصلا

 كلذ ىلإ ىّدأ امو «ةلدألا ؤفاكت ىلإ يدؤي هزاوجب لوقلاو « للعلا صيصخت
 , 20لساف وهف

 لدتسملا عنم ىلع الو «ةلعلا داسف ىلع لدي مل ول ضُفنلا نأ كلذ نايب
 « نيضقانتملا نيداضتملا نيمكحلل ةدحاو ةلع بصن نكمأل ءاهب لالدتسالا نم

 :ةريثك ةلثمأ ىف كلذ نايبو

 عّبّسلا لتق يف مرْحُملا ىلع ءازجلا بوجو للع اذإ َيِتاَرِعلا نأ :اهنم
 ذاتسألا لوق نم انه ام لقن كانهو ءاهدعب امو (17/1/1) هقفلا لوصأ يف طيحملا رحبلا عجار )00(

 . روصنم يبأ
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 7 ل سم سلسل

 باجأو «بئذلاو بلكلاب هيلع ةلعلا تضقنف « عبَّضلا ىلع هساقو « عّيس هنأب

 هنأل عْبّسلا يف ءازجال هل لوقي نأ يزاججلل راج ءاهيف ةلعلا صيصختب هّنع

 اهّضخ هنأب باجأ ؛ عبضلاب هيلع تضقتنا اذإف «بئذلاو بلكلا ىلع اسايق عبس
 ةلع ريدقتلا اذه ىلع َيِتاَّرِعلا ةلع ريصتف ءاهيلع تماق ةلالدب هتلع مكح نم

 .دحاو فصوب نيفلتخم نيلصأ ىلع سايقلاب نييفانتم نيمكحل

 فيض راعملا دع لم وغب لصق نأ“ ةزعلا :نييصت زاجا قتلا نلبلو

 حصي ال هنأل ؛اهْيلصأ [با»] دحأ نم اهمكح يف ةلعلا يهجو دحأ حيجرتب

 لاحتسا نإف «نيموهوملا هيمكح دحأب هصيصخت يف هسفن ىلع ءيشلا حيجرت
 ىلإ ىدأ امو ؛ ةلدألا ؤفاكت ىلإ يدؤي ةلعلا صيصخت ةزاجإ نأ انل ناب ؛ كلذ

 . هلثم لطابف لطابلا
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 قفتي نيصن نيب ةلباقملا ىعدي دق « رِغلا رظانُملا نأ هللا مكدعسأ اوملعا

 تاضراعملا يف اهنيبن امك ؛ةدساف امهنيب ةلباقملا هاوعد نوكيف ءامهابّجوُم

 هاوعد حصيف نييفانتملا نيصنلا نيب ةضراعملا ىعّدي دقو ؛ اذه دعب «ةدسافلا

 :امهنيب ةضراعملا

 :نيمسق ىلع اذهو

 [عمجلا ناكمإ ريغ نم ضراعتلا]

 نأ لثم ءدحاو مساب نيطونم نايفانتملا نامكحلا ٌنوكي نأ :امهدحأ ؛)

 ولف ؛"مكل رمخلا ٌتْحبأ" ىرخأ ةرم لوقيو «"مكيلع رمخلا تمرح" :لوقي
 الف ءامهنيب عمجلا نكمُي ملو ءادحاو اًئيش ناروتْعي نيصن يف اذه لثم دجو

 .رخآلاب امهدحأ خسن الإ امهيف قيرط

 :كلذ يف اوفلتخا دقف امهيف خيراتلا "7 [لهج] نإف

 ؛ ىلوأ ةداعلا نع لقانلا :لاق نم مهنمف

 نأل «هانتبثأ ام باوصلاو « خسانلا نم ملق قبس وأ أطخ هلعلو لذك ”فرع نإ" :لصألا ىف 0020(

 ةحاحت الف «مدقتملا ىلع رخأتملاب يضقي خيراتلاب ملعلا نإ ثيح نم « قايسلا هيضتقي ام كلذ

 .ملعأ هللاو حيجرتلا ىلإ ذئنيح
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 م9 ةضقانملا نيبو اهنيب قرفلاو اهدحو تف عسمل

 ؛ ىلوأ مهنم مرحملا :لاق نم مهنمو

 ؛ىلوأ مرحملاف احيبم رخآلاو امّرحم امهدحأ ناك نإ لاق نم :مهنمو

 رخآلاو امرحم امهدحأ ناك نإو «هلعف ىلع مادقإلا ىف باقعلا نع زارتحالل

 «باجيإلاو ميرحتلا ريغ ةلالدب الإ رخآلا نم ىلوأ امهدحأ سيلف ءابجوم

 «بجاولا كرتب قحتسي روظحملا لعف ىلع مادقإلاب قحتسي امك باقعلا نأل

 ةلالدب رخآلا ىلع امهدحأ حيجرت نم ضراعتلا دنع امهُفصو اذه اميف دب الف

 .باجيإلاو ميرحتلا ريغ

 [عمجلا ناكمإ عم ضراعتلا]

 نأ :مكحلا يف نيضقانتملا نيصنلا نيب ةضراعملا نم يناثلا مسقلاو ©

 :نيمسق ىلع اذهف ءاعيمج مكحلاو ظفللا امهيف فلتخي

 ؛رخآلا نم صخأ نيمسالا دحأ نوكي نأ :امهدحأ

 معأو هجو نم رخآلا نم صخأ امهنم دحاو لك َنوكي نأ : يناثلاو ع

 ءاوس «اندنع ّمعألا نم ىلوأ امهنم ّصخألا نوكي لوألا مسقلا يفو

 ؛ امهنم خيراتلا لهج وأ «هلبق وأ صاخلا دعب ماعلا دورو ناك

 ال
 « ورد همكم نصِيْشأب َنَصْيَرَي كَفلطْلاَو# :هناحبس هللا لوق :هلاثمو -.

 ّرُش ِتتؤُمْلا  فتككت ا أَم َنيِدلَأ اًهيأكيإل :هلوقب ضروع اذإف «[؟4 :ةرقبلا]
 ءاهب لوخدلا لبق ةقلطملا نع ةدعلا يفن هيفو «ةيآلا [عو :بازحألا] َنُهوُمحَفَل

16 
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 نم ىلوأ ٌصاخلا كلذف « ةقلطم لك ىلع ةّدعلا اهّرهاظ بجوأ ىلوألا ةيآلاو

 عونلا ٌءانثتساو ؛ مومعلا نم ءانثتسالا ىرجم ماعلا عم يرجي هنأل ةيآلا هذه

 ءانثتسا ٌمصي الو « روكنم ريغ روهشم ٌحيحص « لكلا نم ضعبلاو « سنجلا نم

 .اهضعب نم ةلمجلا ءانثتسا حصي ال امك ّصخألا نم معألا

 صاخلا دعب درو اذإ « صاخلل ىفانملا ماعلا نأ نييفوكلا نم لاق نم امأف

 مّدقي الو فقوتي نأ ءامهيف خيراتلا فرعي مل اذإ همزلي هنإف ")هل اخسان ناك

 .رخآلا ىلع امهدحأ

 :اذه لثم يف رظنيف

 الوؤسم يعفاشلا ناكو « يفوكو يعفاش نيب ةضراعملا هذه لثم عقو نإف

 طاقسإو صخألاب ّمعألا صيصخت هلف «همصخ عم مومعلاو «هعم صاخلاو

 صَصخأ وه ام ةضراعم يف ماعلا لبقأ ال انأ :هل لوقي نأب « يفوكلا ةضراعم

 ؛ صخألاب ماعلا ٌصخأو ؛هنم

 صيصختلا لوبق همزل « صخألاب لئاسلا هضراعو هعم مومعلا ناك نإو

 كلذ ري مل نإو « صخألاب [1/,] معألا صيصخت ىري نمم لئاسلا ناك نإ هنم

 صيصخت زوجي ال هنأ كدنعو «هب لوقت ال ام ىنمزلت نأ كل سيل :هل لاق

 درو هب ىئنتضراع يذلا نأ ىلع ةلالد كعم سيلو «هدعب درو امب الإ ماعلا

 .هب لدتسم انأ يذلا دعب

 درو اذإ الإ ءصخألاب ماعلا صيصخت ىري ال لوؤسملا ناك نإو

 )١( لوصألا يف لوصفلا يف كلذ ليصفت مجار )١/86"7(.
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 «همومعل صخألا صيصخت لوبق نم عانتمالا هلف ماعلا دورو دعب صخألا

 انعم يذلا صاخلا ّنوكي نأ كدنع نكمأ اذإ :هل لوقي نأ لئاسلل نوكيو

 ©)هدوروب يصوصخ ىلع امّدقم كّمومع ّنوكي نأ نكمأو ؛ كمومعل اصّصخم
 اذإو «هايإ هلوانت يف اكوكشم فالخلا عضوم يف كمومع نم كلذ راص «هدعب

 .عاطقنالا مكح كمزل اهب تللدتسا يتلا ىوس ةلالد ىلإ تجتحا

 نيصنلا وأ نيمسالا نم دحاو لك هيف نوكي يذلا يناثلا مسقلا امأو

 ل ل ا نيضراعتملا

 هللا لوقب «نيميلا كلمب نيتخألا نيب عمجلا مرح نم لالدتسا :هلاثمو

 حابأ نم هضراع اذإ « [5+ :ءاسلا] «ٍِيَتْفّلاْلا تريب أوُمَمِجَخ أول :ىلاعت

 ّلعاَلِإ © ترون ةهجوُرُمإ ره َنيلأَو ل :هلوقب كلملا يف امهب عاتمتسالا

 صيصخت نكمي لاثملا اذه يفو « [1 :نونسؤملا] © َرهْدمَي ممم دف اكا قفا

 .رخآلا نم امهنم دحاو لك ءانثتسا حصي هنأل رخآلاب امهنم دحاو لك

 ءزاج نيميلا كلم يف الإ نيتخألا نيب اوعمجت نأو :لاق ول هنأ هنايبو

 اذإف «مالكلا ماقتساو «زاج نيتخألا يف الإ مهناميأ تكلم ام وأ :لاق ولو

 ءامهاوس ةلالدب الإ هبحاص ليلد ىلع هليلد ميدقت امهدحأل زجي مل « ضراعت

 باب يف اهركذن امك « حيجرتلا بورض نم برض وأ سايقب وأ رخآ صدب وأ

 .اذه دعب حيجرتلا هوجو

 . هانتبثأ ام باوصلاو « يدوروب لصألا يف 00(

25605 
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 اك ا تيتا
 امهّدحأ ّنوكي نأب كلذو ءرخآ هجو نم نيصنلا نيب ضراعتلا عقي دقو

 ءرخآ فصوب (""رخآلا ىلع الاد رخآلاو .ءصوصخم هجوب رظحلا ىلع الاد

 هيف فصولا ناك نإف ءاهب قحأ نيفصولا يأ ,ةدحاو نيع يف فالخلا عقو

 تابثإ يف دبالف ءاعرش ملعي امم فصولا ناك نإو « ةنؤملا هيف انيفك اسوسحم

 دحأ هل تبث اذإف ءامهريغ ليلد ىلإ فالخلا هيف عقو امل نيفصولا دحأ

 .هفصو يف دراولا صنلا مومع 0 لخد نيفصولا

 0000 د لهأ نم ةيزجلا

 نم لوق حجرتف «مهنم سيل :رخآ لاقو «باتكلا لهأ نم هنأ مهضعب لاقف

 اونساا ا ل ا

 هلك اذهو «ةيزجلا مهنم اوذخا ةباحصلا نأبو ,")(باتكلا لهأ ةئنس مهب

 .ةيآلاب ةيآلا ةلباقم يف حضاو

 [ةنسلاب ةيالا ةلباقم يف]

 « ةلمجم امهادحإ تناك نإف امهيف رظنيف « ةنسلاو ةيآلا نيب ةلباقملا امأف

 باجيإ ىلع لدتسي لدتسمك «امهنيب ةضراعملا حصي مل ( ةرسفم ىرخألاو

 أناَعَوإ» :ىلاعت هلوقب لوحلا هيلع لحي مل لام وأ باصنلا نود اميف ةاكزلا

 .ملعأ هللاو قايسلا ىضتقم وه امك "ةحابإلا ىلع الاد" هلعلو ءلصألا يف اذك )١(

 ل ا ا لل 0020

 يف ديبع وبأو « ةيزج مهيلع نوكت سوجملا يف اولاق ام باب :داهجلا يف (1١؟747) ةبيش

1 1/ 
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 قاوأ سمخ نود اميف سيل» :ِّْلَك يبنلا لوقب همصخ هضراعيو 4 ِةَحَبأ
 هيلع لوحي ىتح لام يف ةاكز ال» :[با»] هلوقب وأ «©")0ةقدص قرولا نم

 ةرّسفملا ضراعت ال ةلّمجم ةيآلاو ةرّسفم ةلثمألا هذه يف ةنسلاف ؛ '")(لوحلا

 . لمجملا ىلع يضقي رسفملاو

 تعقوو «امهيف لامجإ ال «ةرّسفم امهاتلك ةنسلاو ةبآلا تناك اذإو

 :رظْن ءامهنيب ةضراعملا

 ءرخآلاب امهدحأ خشن نم دب نكي ملو ءامهنيب عمجلا نكمي مل نإف

 لوق يف ةنسلاب نآرقلا خسن زوجي ال ذإ ءاندنع ةنسلل ةخسانلا يه ةيآلاف

 اذه ىلعف «ةرتاوتملا ةنسلاب نآرقلا خسن يأرلا لْهَأ زاجأو « هباحصأو َيعِفاشلا

 ةنسلا تناك نإو ءاهل ةخسان ةبآلاف «داحآلا رابخأ نم ةنسلا ناك نإ لوقلا

 ىلع لدت ةلالد ىلإ ىرخألاب امهادحإ خسن يف جيتحا ءاهتحصب اعوطقم

 . خسانلا وه اخسان هنوك ىلع ليلدلا لد امف «كلذ

 زوجي ربخ لكب نآرقلا خسن زيجي "'يربطلا ةزمح نب يلع ناكو
 ىف اذه هلوق ركذ دقو «داحآلا رابخأ نم وأ ارتاوتم ناك ءاوس «هب صيصختلا

 «ةاكزلا :يف )١4٠00( مقرب يراخبلا هجرخأ « ير, يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم هيلع قفتم )١1(

 يف (91/4) مقرب ملسمو ؛ قرولا ةاكز باب )١404( مقربو ؛ زنكب سيلف هتاكز يدأ ام :باب

 .ةاكزلا يف )48٠( مقرب ملسم يي هللا دبع نب رباج ثيدح نم اضيأ هجرخأو ؛ ةاكزلا
 دافتسا نم :باب «ةاكزلا يف «بيعش/ (1741) مقرب هجام نبا دنع ةشئاع ثيدح نم وه (؟)

 يف :باب «ةاكزلا يف (161/) مقرب دواد يبأ دنع ليوط ثيدح يف يلع ثيدح نمو الام

 «هدانسإب سأب ال يلع ثيدح ١61/7 "ريبحلا صيخلتلا" يف رجح نبا لاقو ؛ ةمئاسلا ةاكز

 .ملعأ هللاو ءةجحلل حلصيف هدضعت راثآلاو

 .مامإلا اذه نع مالكلا مدقت ()
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 نم وهو «بهذملا ىلع أطخ ٌىلجلا سايقلاب خسنلا ةزاجإ نم ”يطامنألا

 .ميحر روفغ هللاو «داوجلا ةوبكو ملاعلا ةوفه يف ليق امك هبحاص

 «ةصاخ ىرخألاو ةماع امهادحإو « ةنسو ةبآ نيب ةضراعملا تعقو نإو

 ؛ اهيلإ ريصملاب ىلوأ ةصاخلاف

 نم ريثكلاو ليلقلا يف ّمطقلا جراوخلا نم "7ةيضابإلا باجيإ هلاثمو
 :ةدئاملا] (اَمُهَيدَيَأ أَوُعْطَقَأَم ُةَكِراَنيلاَو ٌقِراََيلآَو# :هناحبس هللا لوقل «ةقرسلا

 ال) :هلوقو «(رانيد عبر يف الإ عطق ال» : هِيَ يبنلا لوق هضراع دقو «[مم

 ةيآلاب دارملا نأ ةنسلا تنيبف « '!7(نيرجلا هاوآ ام الإ «رّثك الو رّمث يف عطق

 .باتكلا ةبطخ يف هيلإ ةراشإلا تقبس «لدجلا يف هباتك يأ )١(
 خيش «لوحألا مساقلا وبأ « يطامنألا «هيقفلا «يدادغبلا راشب نب ديعس نب نامثع مامإلا وه (؟)

 بهذلا تارذش «(479/11) ءالبنلا مالعأ ريس « نيتئامو نينامثو نامث ةنس يفوت « ةيعفاشلا

 .(١و4/0)

 نم مهيفلاخم نأ نولوقي مهلكو قرف مهنيب اميف مه مث ضابأ نب هللا دبع عابتأ مه" :ةيضابإلا ()
 رسلا يف مهءامد نومرحيو مهتداهش نوزوجيو نونمؤم الو نوكرشم ال رافك ةمألا هذه قرف

 مهمئانغ ضعب نومرحيو مهنيب ثراوتلا نوتبثيو مهتحكانم نوزوجيو ةينالعلا يف اهنوجيبتسيو
 وأ بهذ نم ناك ام نومرحيو حالسلاو بالسألا ةلمج نم ناك ام نوللحي اهضعب نوللحيو

 .(08 :ص) نيدلا يف ريصبتلا ”اهبابرأ ىلإ اهنودريو ةضف
 هاوآ ام الإ "يناثلاو "رّثك الو رّمث يف عطق ال" وه لوألا «نيظفل نم قفلم ثيدحلا اذه (:)

 مقرب أطوم يف كلام هجرخأ «جيدخ نب عفار ىلإ ةريثك قرط نم يورم لوألاف ؛ "نيرجلا
 (41784) مقر دواد وبأو )١08٠١54(« دمحأو «هيف عطق ال ام باب «دودحلا يف «(778)

 رمث يف عطقي ال :باب «دودحلا يف «(7041) هجام نباو ؛هيف ّمْطَق ال ام باب «دودحلا يف
 -«دودحلا يف (51725) مقرب السرم أطوملا يف كلام ىوس هجرخي مل يناثلا ظفللاو ربك الو
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 . عطقلا هيف بجي اباصن زرحلا نم قرس نم عطق

 «هجو نم ةصاخ هجو نم ةماع « ةئسلاو ةيآلا نم دحاو لك ناك نو

 ىلع امهادحإ ميدقت زوجي الف «ىرخألاب امهنم دحاو لك صيصخت نكمأو

 .حيجرتلا بجوت ةلالدب الإ ىرخألا

00 

 ُةَتْيَمْلا : ََء تمرح :ىلاعت هلوقب ءاملا ريزنح مرح نم لالدتسا :هلاثمو

 دبع يبا 15 هحابأ نم لالدتسا هضراع دقو « [ :ةدئاملا] «ٍرِزْذْلرَلَم ُمَدلَو

 امهنم دحاو لك صيصخت نكميو «2'(هتيم لحلا هؤام روهطلا وه» :رحبلا ىف

 الإ هتتيم ّلحلا :لاق وأ ءءاملا ريزنخ الإ ريزنخلا محلو :لاق ول هنأل ءرخآلاب
 .ةلالدب الإ رخآلا ىلع نيرهاظلا دحأ ميدقت اذه لثم يف حصي الف «زاج «هريزنخ

 . هك يبنلا لوق نم ةيورملا ةنسلا نيبو ةبآلا نيب ةضراعملا تعقو اذإ اذهو

 [ةيلعفلا ةنسلاو ةيالا ةلباقم يف]

 :ماسقأ ىلع لل هّلعف نإف « يلو يبنلا لعف نم ةنسلاو ةيآلا امأف

 هاَوآ اَذِإَف « ٍلَبَج ةَسيِرَح يف آلَو ٠ .قّلَعُم ٍرَمَك يف ّعْطَم آل :هظفلو «عطقلا هيف بجي ام :باب -

 :(511/16) ديهمتلا يف ربلا دبع نبا لاقو نجما َنَمكَمَلَب اميف ُعْطَقْلَف ُنيرَجلا وأ ُحاَرُعْلا

 هانعم لصتي ثيدح وهو أطوملا يف ثيدحلا اذه لاسرإ يف تملع اميف ةاورلا فلتخي مل"

 هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح ينعيو ؛"هريغو صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ثيدح نم
 لكأ يف ةصخرلا يف ءاج ام باب «عويبلا يف )١184( مقر يذمرتلا هجرخأو «هدج نع

 .امهريغو .هيف عطق ال ام باب «دودحلا يف )474٠0( مقر دواد وبأو ءاهب راملل ةرمغلا

 دواد وبأو ءءوضولل روهطلا باب ؛ةراهطلا يف (40) أطوملا يف كلام :ةريره يبأ نع هاور )١(

 باب «ةراهطلا يف (19) مقر يذمرتلاو ءرحبلا ءامب ءوضولا 0

 .حيحص نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو ؛ (7287) هجام نباو « روهط هن أ رحبلا ءام يف ءاج ام
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 هل اريسفت نوكيف «نآرقلا نم لمُجُمل انايب لعفلا ّنوكي نأ :اهدحأ ©

 لاق كلذلو «هلعفب جحلا ناكرأ نّيبو « هتالصب اهننسو '')ةالصلا ناكرأ نيب امك

 . ”7(يككسانم ىنع اوذخ» :اضيأ لاقو « '"7(يلصأ ينومتيأر امك اولص) :ّةِكي

 ام ضعب يف ةيآلا مكحل الاثتما نوكي ام :هلاعفأ نم يناثلا مسقلاو

 ءاهل اصّصخم الو ءاضراعم نوكي الو ءاقفاوم نوكيف ءاهمومع يف لخد

 هنم [|/0] لاثتما كلذ نإف « ْنَجملا قراسو « ناوفص ءادر قراس هعطقك كلذو

 بجي الو «4اَمُهَبيَيأ وعطف ُهَكِراَلَأَو ُقِراَسلآَو# :ىلاعت هلل دنح
 .ءادرلاو ّنَجِملا ريغ يف قراسلا عطقي ال ىتح امهب ةيآلا صيصخت اذهب

 اذهف «ةيآلا رهاظ ىضتقم فالخ لعفلا نوكي نأ :ثلاثلا مسقلاو ©

 هنأ لي يبنلا ىلع مهوتي نأ زوجي ال هنأل ةيآلا صيصخت ىلع لدي اندنع

 .اهمكح مومع ىف لخد ىتلا ةيآلا فلاخ

 نيب هك يبنلا عمج - دقو «نآرقلا يف ةوسن عبرأ نم رثكأ ميرحتك اذهو

 اذهو «ةبآلا نم اصوصخم راصف « كلذ دعب نهيلع ةدايزلا هل حيبأو « عست

 . هلاعفأب دك يبنلا صخ نم لوق ىلع

 نع لعفلا كلذ لثم يف ةمألا ّصخ هتّمأ ىلع هلاعفأ بوجوب لاق نمو

 ىدعتي الف هلاعفأ ضعبب كي يبنلا صيصخت ىلع ةلالدلا موقت نأ الإ ةبآلا

 .هريغ ىلإ همكح

 .ملق قبس وهو ؛ةنسلا :لصألا يف )١(

 .1ا9/7 :ص هجيرخت مدقت )٠(

 .19/7 :ص هجيرخت مدقت (1*)



 8 9 ةضقانملا نيبو اهنيب قرفلاو اهدحو ةضراعملا هوجو نايب باب 8 8

 بايلا ازه نم رئثع سرارلا لصفلا

 ةئسلات ةئسلا ةضراعم:ف

 اوفلتخا ام اهنمو ءاهقفلا هيلع قفتا ام اهنم « لئاسم لصفلا اذه يف عقي

 .هيف ضراعتلا عوقو نم مهضعب عنمو هيف ةضراعملا مهضعب زاجأف هيف

 .امهنيب ةطسوتمو داحآو رتاوت : عاونأ ةثالث اهدراوم ىف نئسلا نإ

 دحاولا ربخو «هيف درو ام ةحصب يرورضلا ملعلا عوقو بجوي رتاوتلاف

 (هيف ربتعملا طرشلا ىلع ْةَْك يبنلاب هنتم لاصتاو هتاور ةلادعب هدانسإ ّمص اذإ

 بجوي داحآلاو رتاوتلا نيب ضيفتسملا ربخلاو «مّلعلا نود لّمعلا ُبجوي

 .يرورضلا ملعلا نود "'بستكملا ملعلاو لمعلا

 نم نيِتَّبُس نيب تعقو اذإ ةضراعملا ٌلُخت مل ةمدقملا هذه تحص اذإف

 رابخأ نم رخآلاو رتاوت امهدحأ وأ ارتاوت امهالك ناضراعتملا ناربخلا ّنوكي نأ

 نأ «بستكملا ملعلا بجوي ضيفتسم رخآلاو داحآلا نم امهدحأ وأ داحآلا

 عةهجلا هذه نم امهيف ةبترلا توتساو داحآلا ةلمج نم امهنم دحاو لك ٌنوكي

 :رِظْن
 لصاحلا وهو يرورضلا ملعلا هميسقو «لالدتساو رظن نع لصاحلا وه بستكملا ملعلا 00(

 )17/١(. لوصألا يف ةلدألا عطاوقو )87/١( ةدعلا :عجار لوقعلا لئاوأو هئادبلاب
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 5 ةنسلاب ةنسلا ةضراعم 1 90

 رخآلاو اماع امهدحأ ناك وأ ارّسفم رخآلاو المجم امهدحأ ناك نإف

 ريصيو (ماعلا ىلع ىضقي صاخلاو ؛« لمجملا ىلع ىضقي رسفملاف ءاصاخ

 َيعِفاَشلا لوق اذه فرعي مل وأ امهيف خيراتلا فرع ءاوس «هنم ءانثتسالاك
 ع

 .هباحصأو

 همزل ءرخأت اذإ ماعلاب صاخلا خسن زوجي يأرلا باحصأ نم لاق نمو

 .امهيف الوهجم خيراتلا ناكو ءاضراعت اذإ صاخلاو ماعلا يف فقوتي نأ

 رخآلا نم صخأ امهدحأ نكي ملو «لامتحالا يف ناربخلا ىوتسا نإو

 «هجو لك نم امهابجوم داضتو رخآلا امهنم دحاو لك صيصخت لمتحا وأ

 .هحيجرت بجوت ةلالدب الإ رخآلا ىلع امهدحأ ميدقت ذئنيح زوجي الف

 عم نكي ملو ةضراعملا هذه لثم يف ّبيجملا ٌلئاسلا ىواس اذإو

 عونب لئاسلا هب هضراع 7[ يذلا] ربخلا ىلع هربخ ميدقت بجوي ام بيجملا

 . عطقنم بيجملاف ؛ حيجرتلا يف هايإ هتاواسمل حيجرتلا نم

 ابلاغ عقي امنإ نيربخلا نيب ةضراعملا يف يواستلا نم هانلق يذلا اذهو

 .داحآلا رابخأ نم [با»] نيربخ نيب ةضراعملا يف

 نم اداضت مث نيرتاوتم نيربخ عرشلا لئاسم يف فرعن انسلف رتاوتلا امأف

 .رخآلاب امهدحأ خسن هيف ردقن ام الإ هجو لك

 امهادحإ موهفم نيب ةضراعملا يف نيِتّتّسلا نيب ةضراعملا تعقو دقو

 ىري نم دنع صنلا صيصخت ىلع ضاق موهفملاف «ىرخالا صن نيبو

 .ىنعملا مامتإل اهاندز دقو «لصألا نم ةطقاس )١(
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 "2 تس كاطع نس للا 7

 لدتسملا وه ناك نإف «بيجملا بهذمب كلذ يف رابتعالاو ءاليلد موهفملا

 نإ هموهفمب مومعلا صيصخت بيجمللف مومعلاب لئاسلا هضراعو ؛ موهفملاب
 :رظن « موهفمب لئاسلا هصخو مومعب لوؤسملا لالدتسا ناك نإو «هب الئاق ناك

 نإو «صيصختلا عقوو « ةضراعملا تحص موهفملاب نّيلئاق اعيمج اناك نإف

 لوقي ال امب لوؤسملا مومع صيصخت هل سيلف موهفملاب لئاق ريغ لئاسلا ناك

 .هب لقي مل وأ لوؤسملا هب لاق ءاوس اليلد هاري الو هب

 باحصأ نم كلذب لاق نم دنع «موهفملاب مومعلا صيصخت لائمو

 ام الإ هسجني ال اروهط ءاملا هللا قلخ» :ُهلَك يبنلا لوق ٌصيصخت :َيِعِفاَّشلا

 لمحي مل نيتلق ءاملا غلب اذإ» :#ي هلوقب ")(هحير وأ همعط وأ هنول ريغ

 اذهف «هيف رّيغت ريغ نم نيتلقلا نود ام سيجنت بجوي هموهفمو 2( ''(انبخ
 .مومعلا كلذ صخي موهفملا

 [ضيفتسم وأ داحأورتاوتم نيب ةضراعملا]

 « ضيفتسم وأ رتاوتم نيبو داحآلا رابخأ نم ربخ نيب ةضراعملا تعقو نإو

 :كلذ ىف اوفلتخا دقف

 مقر دواد وبأ :يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم هجرخأ ام اهنم «قرط نم ّيورم فورعم ثيدح )١(

 ام باب «ةراهطلا يف (11) مقر يذمرتلاو «ةعاضب رئب يف ءاج ام باب «ةراهطلا يف (11)

 . يذمرتلا هنسحو « ةعاضب رئب ركذ باب ؛هايملا يف (7717) يئاسنلاو «ءيش هسجني ال ءاملا نأ ءاج

 يف (بيعش )517  مقر دواد يبأ ؛(1700) دمحأ دنع رمع نب هللا دبع ثيدح نم وه (؟)

 «(650) مقر باب «ةراهطلا يف (راشب )/11  مقر يذمرتلاو «ءاملا سجني ام باب « ةراهطلا

 رظناو ؛ سجني ال يذلا ءاملا رادقم باب ؛ ةراهطلا يف (بيعش - 0150 مقر هجام نباو

 )175/1١(. ريبحلا صيخلتلا يف ظفاحلا دنع هيلع مالكلا
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 مكحلاف رخآلاب امهدحأ صيصخت نكمأ نإف :رظني :هباحصأو َيِعِفاَشلا لاقف

 ربخ اذهو « ةضورفملا ةالصلا تيقاوم نيب هلك يبنلا نأ يور ام :هلاثمو

 يف نيتالصلا نيب هعمج نم يور ام هضراع دقو «ملعلا بجوي ضيفتسم

 بجوم وهو « حاحصلا ديناسملا يف روكذم هنكل داحآلا ةلمج نم اذهو « رفسلا

 .رفسلا نود رضحلاب تيقاوملا ربخ صيصختل

 ربخل حسان رتاوتلاف هجو لك نم امهيفانتل امهنيب عمجلا نكمي مل نإو

 . انباحصأ لوق اذهف دحاولا ربخب رتاوتلا خسن زوجي الو دحاولا

 ةضراعم يف داحآلا رابخأ نم ءيش لبقي ال :يأرلا لْمَأ ضعب لاقو

 .هوجولا نم هجوب نآرقلا ةضراعم يف الو رتاوتملا ربخلا

 ىنكسلا طاقسإ يف سيق تنب ةمطاف ربخ اودر امنإ ةباحصلا نأ معزو

 ْس 22 ُتيَح ّنِم ضوكسأ# : :َلك' هلوق فالح هنأ لجأ نم ةتوتبملل ةقفنلاو

 . [1 :قالطلا] درج

 .ابرلا ةبآ فالخ هنأل (')ةاّرصُملا ربخ اودرو

 فالخ هنأل (2©")هلام رطشو هنم ذخؤت هنأ «ةاكزلا عنام يف ربخلا اودرو

 . 1م« :ىروشلا] « هلم هَعْيَس ْوَعيَم أؤرَجَو :هلوق

 ؛رمت نم عاص اهتبلح يفو ةارصملا در ءاش نإ :باب «عويبلا يف )5١151( يراخبلا هجرخأ )١(

 .ةاّرصملا عيب مكح :باب « عويبلا يف (0١؟5) ملسمو

 ؛ ةمئاسلا ةاكز يف باب «ةاكزلا يف (16176) مقر دواد وبأو )50١15(2 دمحأ هجرخأ (؟)

 .ةاكزلا عنام ةبوقع باب «ةاكزلا يف (؟7*1717) يئاسنلاو
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 9 و ا ا كرا هاو اراب انكر دال عيوب

 هتفلاخم عم رمتلا ذيبن ربخب مهلوقب ةدعاقلا هذه يأرلا لهأ ضقان دقو

 ةطساو رمتلا ذيبن لعجي مهربخو ةطساو بارتلاو ءاملا نيب لعجي مل «نآرقلل

 ىف ةدعلا طاقسإو رهملا فيصنت تبجوأ ىتلا ةيبآلا ىلع اوضرتعا دقو

 . "7ةولخلا يف رمع نع ءاج ربخب ءاهب لوخدلا لبق ةقلطملا

 :هلوق يف ءارصق رفاسملا ةالص [!:] ةيمست يف نآرقلا صن اوطقسأو

 مامت اهنأ :ةشئاع نع يور ثيدحب ٠٠١[« :ءاسنلا] ةيآلا *« ضال ىف رْيَبَرَص ماو

 0 نب

 .لوصألا نم لوصحملا باتك يف اهانيصقتسا دق «ةريثك اذه لائمأو

 لْمَأ نأ كلذو «رهاظلا لْهَأ نيبو انئيب رخآ ٌفالخ لصفلا اذه ىفو
 بوجوب ءاهقفلا رئاس لاقو ءاعيمج اطقس ناربخلا ضراعت اذإ :اولاق رهاظلا

 . حيجرتلا نم عونب رخآلا ىلع امهدحأ ميدقت وأ امهلامعتسا

 [ناّقش هل ناك اذإ نيربخلا نيب ضراعتلا]

 :©)مهامإلا ذاتسألا لاقو

 ىضق «باطخلا نب رمع نأ :بيسملا نب ديعس نع أطوملا يف (1*197) كلام هاور رمع ربخ (1)
 .قادصلا بجو دقف «روتسلا تيخرأ اذإ هنأ «لجرلا اهجوزت اذإ ةأرملا يف

 فيك :باب «ةالصلا يف (”00) يراخبلا هقيرط نمو ):١1١( أطوملا يف كلام هجرخأ (؟)

 .اهرصقو نيرفاسملا ةالص :باب «ةالصلا يف (886) ملسمو ؛ ةالصلا تضرف

 . كير يدادغبلا مامإلا دوصقملا (7)
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 5 ةنسلاب ةنسلا ةضراعم 9

 .دحاو هّجو نم ةلأسملا ىف نيليلدلا نيب ضراعتلا ىلع رودت «بابلا

 ناكو قالطإلا ىلع امهنع لاؤسلا عقوو «ناقش ةلأسملل ناك اذإ امأف

 ءرخآلا قشلا لوانتي لئاسلا ليلدو « ةلأسملا ىقش دحأ لوانتي لوؤسملا ليلد

 نيقشلا ىف فالخلا ذإ «لدجلا لهأ رثكأ دنع ةحيحص امهيف ةضراعملا نإف
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 يعفاَشلا نأ كلذو «تارافكلا يف ماعطلا ريدقت يف مهفالتخا :هلاثمو

 «كسانملا يف ىذألا ةرافك يف الإ ءاَّدُم نيكسم لكل ةرافك لك يف بجوأ

 ٠ ريعشل او رمتلا نم عاص وأ

 اهيف بجوأ هنإف «راهظلا ةرافك ىف الإ ؛ ناَّدُم ةرافك لك ىف :كلام لاقو

 . لكي ىبنلا ّدُمِب «ثلثو ّذُم كلذو ؛ماشه ّدمب ادم نيكسم لكل

 رخص نب ةملس ثيدح ىف يور امب ةلأسملا هذه ىف َىَقاَّرعلا لدتسا ولف

 «قيرز ينب ةقدلص بحاص ىلإ هنعب هلي ىبنلا نأ هتأرما نم رّماظ يذلا

 اذه انل تبث اذإ لاقو « "')انيكسم نيتس ىلع اهقرفيو ءاعاص نيثالث هنم ذخأيل

 .دحاو اهعيمج ىف فالخلا نأل تارافكلا رئاس اهيلع انسق «راهظلا ةرافك ىف

 يراخبلاو ؛ةريره يبأ ثيدح نم «ناضمر يف رطفأ نم ةرافك باب )7١1( كلام هجرخأ )١(

 )11٠١(« يذمرتلاو ؛ ةشئاع ثيدح نم «ناضمر يف عماج اذإ :باب «موصلا :يف (195)
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 1 فس ا تاي ع 7

 ئطو يذلا يبارعألا ىطعأ كَ يبنلا نأ ىور امب همصخ هضراعو

 هل لاقو ءاعاص رشع ةسمخ قرعلاو «رمت نم اقرع ناضمر رهش ىف هتأرما

 ءطولا ةرافك ىف ريدقتلا اذه ىف تبث اذإ لاقو « '')انيكسم نيتس ىلع هب قدصت

 .دحاو امهيف فالخلا نإف « لتقلاو راهظلا ىترافك هيلع انسق

 ةحيحص ةضراعملا هذهو تارافكلا عيمج يف ريدقتلا نع عقاو لاؤسلاو

 [توكسلاب لوقلا ةضراعم]

 امأف «لوقلاب لوقلا ةضراعم يف رّدقم لصفلا اذه يف هانركذ ام عيمجو

 .رظّنلا يف ةغئاس ريغف توكسلاب لوقلا ةضراعم

 اللا : هلوقب ءوضولا ىف ةينلا بوجو ىلع ىعفاش لدتسا :هلاثمو

 يبارعألا ملع لَك يبنلا نأ يور امب لئاسلا هضراعو «"ةينب الإ لمع

 .ربخلا يف ةينلا ركذي ملو «ءوضولا

 نإو ءرظَنلا لهأ دنع ةدسافلا تاضراعملا نم «هارجم ىرج امو اذهف

 .رثكألاو روهمجلا هيلع امب رابتعالاو « ازئاج ءايبغألا ضعب هآر

0 

 .قباسلا ثيدحلا هسفن وه )00(
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 95 عامجإلا نيبو تلك هد شل ع

 بابلا از نم رع عبارلا لصفلا

 ةنسلاو باتكلا نم نيصنلا نيب ةضراعملا يف

 فلسلا لاوقأو عامجإلا نيبو

 ( لمتحُم [|/0:] ريغو لمتحُم :نيبرض ىلع صنلا نأ هللا مكدعسأ اوملعا

 :رظن «همكح فالخ ىلع عامجإلا هضراعو ؛ لمتحم ريغ اًيلج صنلا ناك نإف

 عامجإلا نإف «ةرتاوتملا ةنسلا نم وأ نآرقلا نم صنلا كلذ ناك نإف

 .اخوسنم هنوك ىلع ليلد هضراع يذلا

 دحأ ىلع لدي فلاخملا عامجإلاف «داحآلا رابخأ نم صنلا ناك نإو

 .هيف هتاور نم طلغ امإو احيحص ناك نإ هخسن امإ :نيرمأ

 ذإ «ةلاحم ال هّصخب عامجإلاف « صيصختلل المتحم صنلا ناك نإو

 ىوقأ عامجإلا ناكف ءامهلمتحي صنلاو اصيصخت الو اخسن لمتحي ال عامجإلا

 ةضراعم نيمصخلا دحأ ىعدا اذإ امأف «ةضافتسالاب عامجإلا ملع اذإ اذه

 هنم ىلوأ صنلاف ءارشتنم عامجإلا نم هيعدي ام نكي ملو ؛هيعدي عامجإب صن
 .ملعلا نود لمعلا بجوت يتلا داحآلا نم ناك وأ هتحصب اعوطقم اصن ناك ءاوس

 ريغف اعامجإ نكي مل اذإ «فلسلا لاوقأو صوصنلا نيب ةضراعملا امأو

119 



 ١ . هك فن سس ل ل ِ ع

 اذإ «فلسلا نم دحاو لك لوق نم ىلوأ ناك ام فيك صنلاو « ةحيحص

 لوق يور نإف ءاهيف رظنُيف ضعبب ةباحصلا لاوقأ ضعب ةضراعم امأو

 لهأ نم مهنم نكي مل نم لوق هضراعو داهتجالا لهأ نم يباحص نع
 نم مهارجم ىرج نمو سيق نب ثعشألاو برك يدعم نب ورمعك ؛داهتجالا

 اذه لثم ىف ةضراعملاو « ىوتفلا ىف نودعي الو « ةعاجشلا ىف نوعي نيذلا

 .ةدساف

 نم حيحصلاف ؛داهتجالا لهأ نم امهالك نافلتخملا نايباحصلا ناك نإو

 لوق ميدقت نم دبالف «عقاو ضراعتلا نأ ءرَظَنلا لهأ رثكأو «َيعِفاشلا لوق
 ىري ميدقلا يف َيِعِفاَّشلا ناكو «هلوق ىوس ةلالدب رخآلا لوق ىلع امهدحأ

 ةحصص يف ديدجلا هلوف حيحصلاو ( هريغ لوق ىلع مهنم مامإلا لوق ميدقت

 .رخآلا ىلع امهدحأ ميدقتل ةلالدلا بلط بوجو ىفو ءامهنيب ضراعتلا

 دعب دايعألا تاريبكت تاقوأ ىف ةباحصلا لاوقأ نيب ةضراعملا :هلاثمو

 موي نم حبصلا ةالص دعب ريبكتلا دوعسم نباو ّىلع نع يور دقف « تاولصلا

 رمع نباو سابع نبا نع يورو قيرشتلا مايأ رخآ نم رصعلا ةالص ىلإ ةفرع
 .قيرشتلا مايأ رخآ نم حبصلا ةالص ىلإ رحنلا موي نم رهظلا دعب ربكي هنأ

 « ديعلا يتعكر يف ةءارقلا ىلع تاريبكتلا ميدقت يف مهفالتخا كلذكو

 ةءارقلا ىلع تاريبكتلا ميدقت ةباحصلا رثكأو رمع نباو يلع نع يور دقو

 ميدقت دوعسم نبا نع يورو : ّيعفاشلا هيلإ بهذ امك اعيمج نيتعكرلا يف

 .ةيئاثلا ةعكرلا ىف ةدئازلا تاريبكتلا ىلع ةءارقلا
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 ٍ ل ا ل الا ٍ

 زاوج دوعسم نبا نع يورف ءرصقلا رفس رادقم يف مهفالتخا كلذكو

 نباو ّيلع نع يورو « ةفينح وبأ هيلإ بهذ امك مايأ ةثالث ةريسم يف رصقلا
 .ّيعفاشلا هلاق امك «ةليلو موي ةريسم يف رصقلا زاوج سابع نباو رمع

 دعب هيلإ تداعو نيتقلط وأ ةقلط هتأرما قلط نميف مهفالتخا كلذكو

 ددع نم يقب ام ىلع هيلإ دوعت اهنأ رمعو يلع نع يورف «ناث جوز ةباصإ

 نباو سابع نبا نع يورو يروثلاو كلامو َيعفاشلا هيلإ بهذ امك هتاقلط

 .ةفينح وبأ هيلإ بهذ امك تاقلط ثالث ىلع [1/5] هدنع نوكت اهنأ رمع

 ء«فلسلا لاوقأ نيب ضراعتلا اهيف عقيب امم ةريثك لئاسملا هذه رئاظنو

 .ةلالدب الإ مهنم هفلاخ نم لوق ىلع مهضعب لوق حجري الف
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 نيرو تدع دا هصسم و ةضقانملا نيبو اهنيب قرفلاو اهدحو ةضراعملا هوجو نايب باب

 بايلا ازرق نم رشثع اعلا لصفلا
 سايفلاو صنلا نيب ةضراعملا يف

 صنلاف « لمتحم ريغو لمتحم :ناعون صوصنلا نأ اذه لبق انركذ دق

 هنأل هّضراعي يذلا سايقلا هب لطبي «نايعألا يف صيصختلا لمتحي ال يذلا

 هصيصخت نكمي ملو هب صنلا خسن لاحتسا اذإو « سايقلاب صنلا خسن زوجي ال

 .هب صنلا ءاغلإ ىلإ ليبس ال ذإ سايقلا حرط بجو ؛هب

 رظنُي ,هل لباقملا سايقلاب نايعألا يف صيصختلل لمتحملا صنلا امأو

 نإو «ةجح سايقلا ىري نم دنع هب هصيصخت زاج ايلج اسايق ناك نإف :هيف

 ءهب صيصختلا زاوج يف اوفلتخا دقف «هبش سايق وأ ايفخ اسايق سايقلا ناك
 يطامنألا مساقلا يبأك مهنم موق هابأو ءَِعِفاَشلا باحصأ رثكأ هزاجأف
 :20[يزبطلا] يلع يبأو (0نابأ نب كرابملاو

 نصحت مل مومغو «:سايقلا ريقي نصح دق مومع نيب: ئأرلا لهأ لّصفو

 .يتأيس امك طيحملا رحبلا باتك يف دوجوملا لقنلا نم حيحصتلاو « لصألا يف ةحضواو ريغ (1)

 «فيحصت "ينطقلا" نأو يربطلا يلع وبأ هنأ انحجر دقو « باتكلا لوأ يف هنع مالكلا مدقت )2(

 ناك نإ :سماخلا" :لاقف (47/4) هقفلا لوصأ يف طيحملا رحبلا يف هنع هلقن ام اذه دكؤي

 ميلسو دماح وبأ خيشلا هلقن «الف ةلع وأ هبش سايق ناك نإو هب صيصختلا زاج ايلج سايقلا
 هاكحو ءانباحصأ نم ناورم نب ليعامسإو :دماح وبأ خيشلا داز « يرخطصإلا نع بيرقتلا يف

 ."يربطلا يلع يبأو (!) نابأ نب كرابمو ؛ يطامنألا مساقلا يبأ نع روصنم وبأ ذاتسألا
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 99 سايقلاو صنلا نيب ةضراعملا ©

 اوزيجي ملو «هريغب صخ دق اميف سايقلاب صيصختلا اوزاجأف « سايقلا ريغب

 .٠ سايقلاب مومعلا صيصخت ءادتبا

 َنضَيَرَي ٌتفلطيْلاَو## هناحبس هللا لوق :سايقلاب مومعلا صيصخت لاثمو

 اهب لوخدلا لبق ةنمؤملا ةقلطملا هنم ٌصخخ « [11 :ةرقبلا] وم همك نسما

 نأ ٍلبَق نم َّنُهوُمُتَْلَط ّرُم يكمل محك ا ايمانا اهيل : ىلاعت هلوقب

 اهنم ٌصخ مث «[:+ :بازحألا] كابو َوَدِع َنِم َّنهْيِلَع ركل اَمَه َّنُهوُسَمَت
 اهب لوخدلا لبق ةقلطملا ةنمؤملا ىلع اسايق اهب لوخدلا لبق ةيمذلا ةقلطملا

 وأ ةّنعلا لجأل وأ نيجوزلا دحأ يف بيعب لوخدلا لبق خسف لك اهيلع سيقو

 .دبعلا تحت ةقّتْعُملا ةمألا رايخل

 لوخدلا لبق هلك كلذ ناك اذإ «ةذرلاو عاضرلاب حاكنلا خسن كلذكو

 .ةأرملا نع ةدعلا طوقس ىف

 م 02 عا مر دمر قر 2 5 8 اخ

 هنأ اَمهْنَم ردو لع اوُدَِجَأَ فَلاَ ُةَينَرأأل :ىلاعت هللا لوق :اضيأ هلاثمو
 3 عمر هد 5 95 207

 ٌةَمِحمِي ّنْينأ ْنِإف ّنِصْخأ اداَدأل :هلوقب ةمألا اهنم صخ دقو « [؟ :رونلا] (ْوَدلَج

 دبعلا اهنم صخو « 7١[ :ءاسنلا] *« ِباَدَعْلا نم ٍتّكَصَحْمْلا َلَع ام تي َنِهيَلَت

 اولا لعد اع است ننال راع ىناتتلاو انفنأ

 ام ريغ لصأ نم اطّبنتسم مومعلل صّصخُملا سايقلا ناك اذإ هلك اذهو

 ؛ هصخ

 « ٌىعفاشلا باحصأ دنع هب هّصيصخت زوجي الف ءهنم اطبنتسم ناك اذإ امأف

 ربخلا نم طئبنتسم هنأل ليكلا فصوب ابرلا يف يأرلا لْهأ ىلع اوركنأ اذهلو

 نضر
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 ىلع دئاع اذه مهلالتعاو ءاهيلع صوصنملا ةتسلا يف ابرلا ميرحت يف دراولا

 يف ليكلا رادقم نع صقن اميف ابرلا اوطقسأ دق مهنأل ؛هصيصختب هلصأ

 ءيشلا عرفو « نيفكب ةطنح فك عيبو «نيترمتب ةرْمت عيب اوزاجأف « تاليكملا
 .هلضأ خّسني ال امك صيصختلاب هلصأ ىلع دوعب ال

 هّصخو مومعب ٌبيجملا لدتساو « لصفلا اذه يف هانركذ ام ررقت اذإف

 ءمزال لاؤسلاف «سايقلاب صيصختلا نايري اناك نإف :رِظن «سايقب لئاسلا

 يف رابتعالاف « سايقلاب صيصختلا يف افلتخا نإو «لاصفنالا بيجملا ىلعو

 ةضراعملا نم عنملا هلف صيصختلا ري مل نإف «بيجملا بهذمب بابلا اذه

 «سايقلاب صيصختلا ىري ال نمم لئاسلا ناك وأ ازئاج هآر نإو « سايقلاب

 . سايقلاب مومعلا ضراعي نأ هل سيلف [با؛ه]

 (سايقلاب مومعلا صيصخت زاوج ىلع بيجملاو لئاسلا قفتا ىتمو

 سايقب لئاسلا سايق بيجملا ضراعو « سايقب بيجملا ٌمومع لئاسلا صخو

 وأ «بيجملا سايق ىلع هسايق حيجرت بجوي ام لئاسلا عم نكي ملو « هيفاني
 يف ايوتسا امك حيجرتلا يف ايواستو «هسايقل احيجرت امهنم دحاو لك ركذ

 حصي الو «همومع نم هلالدتسا بيجملل ملسي دقو « عطقنم لئاسلاف « سايقلا

 .ملعأ هللاو هيفاني امب هضراعي سايقب همومع صيصخت
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 بابلا ازهف نم رع مساتلا لصفلا

 سايقلاب سايقلا ةضراعم يف

0700 

 عونو «ةيلقعلا مولعلا يف هنم عون :ناعون سايقلا نأ اذه لبق انركذ دق

 ؟مةيعررملا مرلعلا يربح

 [ةيلقعلا مولعلا يف سايقلاب ةضراعملا]

 :هوجو نم هيف ةلباقملاف ةيلقعلا مولعلا يف سايقلا امأف

 هجولا اذهو «همكح ٌدض بجوي «هلثم رخآ سايقب لباقي نأ :اهدحأ «

 :نيمسق ىلع

 عمجت ةلع ركذ ريغ نم مكح يف لصأ ىلع عرف ساقي نأ :امهدحأ

 ريغ نم مكحلا كلذ دض يف رخآ لصأ ىلع عرفلا كلذ سايقب لباقيف ؛امهنيب

 نوكي الو ءهدض نع ايهن نوكي ال ءيشلاب رمألا نأ ةّيردقلا لوق :هلاثمو

 «هدضب الهج نوكي ال يشلاب ملعلا نأ ىلع اسايق «هدضل ةهارك ءيشلا ةدارإ

 :لاقي نأب سايقلا اذه لباقيف ءهدض نع ازجع نوكي ال ءىشلا ىلع ةردقلاو

 لوخدلا ىلع اسايق «هدضل ةهارك ءىشلا ةدارإو هدض نع ىهن ءىشلاب رمألا نإ
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 د كل نفط 0 طا ا ياللا

 لوخد ناكملا نم جورخلاو هريغ نع جورخ ناكملا يف لوخدلا نإف جورخلاو

 قرشملا نم برقلاو «برغملا نم برق قرشملا نم دعبلا كلذكو « هيلب اميف

 . برغملا نم دعب

 .ةريثك اذه رئاظنو

 بجوي امب ةبلاطملا ىلإ عوجرلا ةضراعملا هذه لاثمأ نم بولطملاو

 .رخآلا نود نيلصألا دحأب عرفلا قاحلإ

 رخآ سايقب ةلعب نورقم سايق ةلباقم :هجولا اذه نم يناثلا مسقلاو #

 ؛امهمكح يف نيسايقلا يفانت عم ةلعب نورقم

 «ديبأتلا ىلع باقعلا قحتسي ةريبكلا بحاص نأ ةّيردقلا لوق :هلاثمو

 .ةريغصلا بحاصك باذعلا ديبأت قحتسي الف «رفكلا نود هنيد نأب وأ

 ةلباقم عقي هنأ :يلقعلا سايقلا يف ةلباقملا هوجو نم يناثلا هجولاو ؛©

 .اهنيعب ةلعلا كلتب رخآ مكحب ةلع مكح

 باقعلا قحتسي ال نم باقع زجي مل اذإ :يئاَبُجلا نب مشاه يبأل انلوقك
 الو ةيصعم لعفي مل نم باقع زوجي ال هنأ تركنأ امف ءابنذ لعفي مل هنأل

 .ابنذ لعفي مل هنأل ةعاط

 نامكحلاو «ةدحاو ةلع ئمكح نيب ةضراعم :هنم ثلاثلا هجولاو ل

 تايلقعلا يف غئاس ةضراعملا نم هجولا اذهو «ءدحاو سنج نم اسيلو « نافلتخم

 .تايعرشلا نود
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 ىلع اسايق '")نيدضلاب ناسنإلا ةعاطتسا قلعت بجوأ نم لالتعا :هلاثمو

 ّحص ول :لاقي نأب سايقلا اذه ضراعيف «دادضألاب اهقلعت يف ىلاعت هللا ةردق

 ىلع اننايق ضارغألاو ءاطحألابناسإلا ةرثق قلعت هيبايجول نئابقلا اذه
 ةردق ٌنوكي نأ بجي مل نإف «ضاَرْعَألاو ماسجألاب اهقلعت يف ىلاعت هللا ةردق

 اضيأ بجي مل « ضاَرْعألاو ماسجألاب اهقلعت يف ؛ هو برلا ةردقك ناسنإلا
 .نيدضلاب اهقلعت ىف اهلثم ّنوكي نأ

 [تايعرشلا ف سايقلاب ةضراعملا]

 سايقلا نأ اذه لبق انركذ دقف «ةيعرشلا مولعلا [1/0] ىف سايقلا امأو

 :ناعون يلجلا نأو «يفخو يلج :ناعون يعرشلا

 ؛ هلصأ نم مكحلاب ىلوأ هيف عرفلا نوكي ام :امهدحأ

 .هانعم يفو هلصأ ّلثم هيف عرفلا نوكي ام :يناثلاو

 :ناعون ىفخلا نأ اضيأ انركذو

 . طبنتسم :رخآلاو ؛ صوصنم :امهدحأ

 .ةلع سايقو هبش سايق :نامسق "وهو

 :رظن « نيسايقلا نيب ةضراعملا تكقوو «ةمدقملا هذه تفرع اذإف

 بيجملا ىلع بجيو « ةحيحص ةضراعملاف ةبترلا ىف ناسايقلا ىوتسا نإف

 ةيرعشألا ربتعي نيذلاو «ثيدحلا لهأ ةملكتم نم يسنالقلا سابعلا وبأ مامإلا هب لاق نمم )١(

 . طبنتسملا سايقلا يأ 200
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 ١ اك شا ع ع كل طل

 . عطقنم وهف الإو هسايق حيجرت رهظ نإف « لئاسلا سايق ىلع هسايق حيجرت لئنيح

 مكحلا ناكو امهنيب ةضراعملا ّمصي مل «ةبترلا يف ناسايقلا فلتخا نإو

 ؛ ةبترلا يف امهنم مدقتملل

 « لصألا ىنعم ىف رخآلاو قلطملا ّئلجلا امهدحأ ناك نإ ريدقتلا اذه ىلعف

 لاقو «يفخلا سايقلا عاونأ عيمج نم ىلوأ وه كلذكو « ىلوأ قلطملا ّيلجلاف

 .لوقن هبو يلجلا نم ىلوأ اهيلع صوصنملا ةلعلا نأ انباحصأ ضعب

 ةلعلاو هبشلا سايقو «ةلعلا سايق نم ىلوأ لصألا ىنعم يف سايقلا مث

 .هبشلا سايق نمو ةّلعلا سايقلا نمو «هنم ىلوأ اهيلع صوصنملا

 ىلإ ذئنيح جيتحا «ةّلع يّسايق وأ هش ْيَسايق نيب ةضراعملا تعقو نإو
 ىلع هسايق هب حجري ام بيجملا عم نكي مل نإف «رخآلا ىلع امهدحأ حيجرت

 .ملعأ هللاو عطقنم بيجملاف حيجرتلا هوجو يف ايواست وأ لئاسلا سايق

 هك



 05 هيلع سيقملا لصألا يف ةّلِعلاب ةّلِعلا ةضراعم 3 ١

 بايلا ازرق نم نورشعلا لصملا

 ةضراعملا باب وهو

 هيلع سيقملا لصألا يف ةلعلاب ةلعلا ةضراعم يف

 ةيعرشلا ماكحألا يف هيلع سيقملا لصألا نأ هللا مكدعسأ اوملعا

 :ناعون

 اهو هام ةليب ذا كوك يلع ناهض ةفتاكما لبصأ مهداه

 ,ىرخألا ةلعلا عورف ريغ عورف نيتلعلا نم ةدحاو لكلو «هتلع يف نافلتخم

 .نيمصخلا نيب اهيف ضراعتلا ةحص يف لدجلا لهأ نيب فالخ الف

 نإف ءابرلا عورف اهيلع ساقي يتلا ةتسلا يف للعلا ضراعت :اهلاثمو

 اهنيك نسافو نينكلاو يمال يعي علقو رمتلاو ريعشلاو ربلا للع َيَعفاَّشلا

 وبأ اهللعو « سنجلاو توقلاب كلام اهللعو «هسنجب عيب موعطم لك اهيلع

 مكح ىرجأو ءهدحو سنجلاب نيريس نبا اهللعو « سنجلاو ليكلاب ةفينح

 نم نيتلع يف نيمصخلا نيب ضراعتلا عقو نإف «"'هسنجب عيبم لك يف ابرلا
 امهادحإ ميدقت زوجي الو ىرخألا ىلع امهادحإ حيجرت بجو «للعلا هذه

 .حيجرتلا بجوت ةلالدب الإ

 للعي نأ :هيلع سيقملا لصألا يف نيتلعلا ضراعت نم يناثلا عونلاو ؛ه

 )١( ةمادق نبال ينغملا رظنا )1/1(.
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 . عرف ىلإ هنم ىدعتت الو «هتلع هيضتقت ةلعب لصألا كلذ

 ةضراعملا نم عونلا اذه ةحص يف اوفلتخا دقو

 ىدعتي امب لصألا ليلعت حصي ال هنأ مهاوعدل يأرلا باحصأ اهلطبأف

 .هأوس عرف ىلإ هنم

 ةرديتم هلدلا فشاكأ رف هيف نس اولافو ؛ةضراشملا هذهاانباكضأ زاجأو

 اهلصا ىلع ةرصتقملا ةلعلاف ءاهعورف ضعب يف ضقتني عرف ىلإ لصألا نم
 هع زنا يف ةضوتنم ريغ اهعورلا يف ةدرطما#» ةيدعتملا تناك نواه ىلدأ

 ةفينح ابأ نإف «يوبرلا يف قرولاو بهذلا ةلع يف مهفالتخا :اهلاثمو

 كلام لعجو « نوزوم لك ىلإ ةيدعتم ةلعلا هذهو نزولا اهيف [ب/1] ةلفلا نكح

 مومعلا ىلع ءايشألل نانمث امهنأ وأ ناماع نادقن امهنأ امهيف ةّلعلا َعِفاَّشلاو

 . عرف ىلإ امهنم ىدعتت ال ةلعلا هذهو « تافلتملا امهب مّوقيو

 نيمهردلاب مهردلا عيب نم هزاجأ امب , ةضقتنم اهيدعت عم ةفينح يبأ ةلعو

 صاصرلاو رفصلا يناوأ يف هزاجأ امبو برحلا راد يف نيرانيدلاب رائيدلاو

 بهذلا مالسإ ىف هزاجأ امبو «الضافتم ضعبب اهضعب «كنآلاو ديدحلاو

 هوجولا هذه نم نزولا ةلع ضاقتنا الولو « تانوزوملا رئاس يف قرولاو

 .قرولاو بهذلا ىلع ةرصتقملا ةلعلا ىلع اهانمدقل

 هيلع ةروصقم ةلعب لصألا ليلعت يأرلا لْمَأ نم انيلع ركنأ نمل لاقيو

> 
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 ةروصقملا متمدقو «ذيبنلا ىلإ اهنم ىدعتت ال ةلعب رمخلا ليلعت مكل زاج اذإ

 متركنأ َملف ءائين وأ اخوبطم ناك ءاوس ركسم لك ىلإ اهنم ةيدعتملا انتلع ىلع

 تايعرشلا يف هيلع ةروصقم ةلعب لصألا ليلعت انيلع ركنأ نمل لاقيو

 فيلأتلا لولح زاوج ليلعت مكدنع زاج اذإ :هنباو يّئاّبجلا عابتأ نم ةلزتعملا نم
 نط ل هت دعت ال يلع نوف ف ضرولا اذهو: افلا :ةنوكل رماح قف

 تايلقعلا يف اهلثم ةزاجإ عم « عرف ىلإ ةيدعتم ريغ ةيعرش ةلع مكراكنإف « هاوس
 .مكنم ةوابغ

 ناكم فلأ يف هلولح زوجي «ضّرع مالكلا نأ ةصاخ يْئاّبُجلا معزو

 ةيعرش ةلع هراكنإف «؛هاوس ضّرع ىلإ ىدعتت ال ةلع هذهو ءامالك هنوكل رثكأو

 .اهطورشو ةلدألا دعاوقب هلهج ىلع ليلد ءاهلصأ ىلع ةرصتقم

 .ةعدب لك نم ةمصعلا ىلع هلل دمحلاو

 قرض
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 تاضاعلا بار نم نورئعلاو يراملا لصفلا

 ةدسافلا تاضراعملا هوجو نايب يف
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 تايلقعلا يف نوكت دق ةدسافلا تاضراعملا نأ ؛هللا مكدعسأ اوملعا

 .تايعرشلا يف نوكت دقو

 اهتمس نع اهرييغتب نوكت '')امنإ «تايلقعلا يف ةدسافلا تاضراعملاو

 هذه نم مسق لك لاثم انيب دقو «لقن وأ لادبإ وأ بلق وأ ةدايز وأ ناصقنب
 انركذ يذلا لصفلا وهو «ةضراعملا لوصف نم سداسلا لصفلا يف ماسقألا

 اهتداعإ نع لصفلا كلذ يف هوجولا هذه ركذب انينغتساف « ةرّيَعَملا ةضراعملا هيف
 . لصفلا اذه يف

 نالوقي ال اميف همصخل مصخلا ةضراعم اضيأ ةدسافلا تاضراعملا نمو

 ةضراعملا باب لوصف نم رشع ثلاثلا لصفلا يف انيب دقو « ةلع وأ ةلالد نم هب

 هنأ اضيأ انيبو « ضقنلا الإ هب لوقي ال ام لوؤسملا مزلي نأ لئاسلل سيل هنأ

 لوؤسملا هآر نإو «لئاسلا دنع هيف ةجح ال امب لوؤسملا مزلي نأ لئاسلل سيل

 تايلقعلا يف ةدساف ةضراعم لكو «هتداعإ نع كانه هانركذ ام ىنغأف ةجح

 تاضراعملا نم عاونأ تايعرشلا يف نوكيو «تايعرشلا يف اهلثم دسفي
 .ةيعرشلا للعلاو رهاوظلا نيب ضراعتلا عقو اذإ امب ةصوصخم «ةدسافلا

 .مالكلا ميقتسيل اهفذح باوصلاو ."امنإو" :لصألا يف )١(

 فض
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 ؛ رخآلا نمض يف امهدحأ لخدي نيرهاظ نيب ضراعتلا عقي نأ اهنمف

 يتئاملا ىلع داز اميف ةاكزلا [//00] بوجو يف َِعِفاَشلا لالدتسا :هلاثمو

 ة يلع لوقبو ")(رشعلا عبر ةقّدلا يف» :ِْلَك يبنلا لوقب «هباسحب مهرد

 ّيِتاَرِعلا هضراع اذإف ؛©0(هباسحبف داز امف مهارد ٌةسمخ مهرد يتئام" يف

 حصت مل :7(مهرد امهرد نيعبرأ لك نم رشعلا عبر اوتاه» :ه#إز ىلع لوقب

 نيعبرألا يف بجوأ دقف اهباسحب ةدايزلا يف بجوأ نم نأل ةضراعملا هذه

 باجيإو ءاهردقب ةدايزلا باسح يف لخاد اذهو ءامهرد اهرشع عبر ةدئازلا

 نيعبرألا نع صقن اميف رشعلا عبر بوجو يفاني ال نيعبرألا يف مهردلا

 .ةدئازلا

 لكل أضوتت اهنأ ةضاحتسملا يف ِةكَي يبنلا لوق نيب ةضراعملا كلذكو
 ءوضولا بجوأ نم نإف «ةالص لك تقول أضوتت اهنأ هلوق هضراعي ال «ةالص

 نمض يف نيربخلا دحأ لخد دقف «ةضيرف لك تقو يف هبجوأ دقف ةضيرف لكل
 .امهنيب ضراعتلا عقي ملف «رخآلا

 نم ىوري امب لعف نع ٌْلَم يبنلا يهنب ضراعملا ضراعي نأ اهنمو «*:

 عضاوم يف يراخبلا هجرخأ «ةقدصلا يف قيدصلا ركب يبأ باتك يف سنأ ثيدح نم وه )١(
 دواد وبأو «ةاكزلا يف ضرعلا بابو «منغلا ةاكز باب «ةاكزلا يف (10:0١و )١444 اهلوأ

 ةاكز باب «ةاكزلا يف )١41517( يئاسنلاو «ةمئاسلا ةاكز يف باب «ةاكزلا يف )١0719( مقر

 .(؟957/1؟) ةبطرق ط ريبحلا صيخلتلا يف هرظنا ليوط مالك ثيدحلا يفو .لبإلا

 . هب يلع نع هيلي يذلا ثيدحلا ظافلأ نم وه )2

 وبأو «قرولاو بهذلا ةاكز يف باب «ةاكزلا يف (770) مقر يذمرتلا هاور :اعوفرم يور ()

 ؛هحيحصت يراخبلا نع يذمرتلا لقنو « ةمئاسلا ةاكز يف باب ؛ةاكزلا يف )١61/4( مقر دواد

 .(780/7) ريبحلا صيخلتلا رظنا «هّمقو ينطقرادلا بوص دقو

 انرذلا



 9 ةضقانملا نيبو اهنيب قرفلاو اهدحو ةضراعملا هوجو نايب باب 9

 اصوصخم نوك نأ زوجي هنأل ( ةدساف ةضراعملا هذهو ؛ هيهن فاالخخ هلعف

 نع هيهنك اذهو «هلعف لثم نع ايهنم هريغ نوكيو «هل لاعفألا ضعب زاوجب

 اصوصخم هنوك زاوجل امرحم ناك هنأ ملس نإ «مرحم وهو ةنوميمل هحاكن

 .كلذب

 .هبشلا سايقب سايقلا ةضراعم اهنمو 4:

 «ةطبشس ةلعن ابلغ نصوستملا' ةلعلا فزاع هضوداا

 فالخ هنع يور اذإ ىباحصلا لوقب ٌدَلكَي ىبنلا لوق ةضراعم اهنمو ؛©)

 .ةنسلا ىف ام

 .٠ تاضراعملا ىف اهب رابتعا ال ةدساف اهارجم ىرج امو هوجولا هذهف
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 ةلالدلاو بهذملا نيب ةقفاوملا بوجو

 ( هلصأ ىلع اهّرارمتسا ىغبني لدتسم لك ةلالد نأ ءاذه لبق انركذ دق

 كلتب لالدتسالا نع هعنمي لصألا كلذف «هتلالدل اضقانم هلصأ ناك نإف

 .©9ةلالدلا

 الوصأ « عورفلا يف انيفلاخمو «لوصألا يف انيفلاخمل اندجو دقو

 اهتافانم لجأ نم ءاهتالولدم ىلع ةلدألا نم ريثكب لالدتسالا نع مهعنمت

 :اهتمجرت هذه « لوصف ةثالث يف هلك كلذ ليصفت ركذنسو « مهلوصأل

 مهريغو ةّيردّقلا نم تايلقعلا يف انيفلاخم لوصأ ةافانم يف :لصف
 ؛ مهتلدأل

 ؛ هقفلا لوصأ يف مهتلدأل انيفلاخم لوصأ ةافانم يف :لصف

 .هقفلا لئاسم يف مهتلدأل انيفلاخم لوصأ ةافانم يف :لصف

 ءاش نإ هطرش ىلع هاضتقم لوصفلا هذه نم لك يف ركذنسو

 ىلاعت هللا

 نم نيبو هنيب قرفلاو رظانلا ةفص يف :يناثلا بابلا نم عبارلا لصفلا يف () م





 ٍه رك ا ا ل ملا و

 بايلا از نم لوزلا لصفلا

 ليصفنلاو ةلمْجلا ىلع اهتلدأل ةّيردّقلا لوصأ ةافانم يف

 دقو «هل ٌةيعّدم « قحلا نع ٌةلزتعم ةّبردَقلا نأ هللا مكدعسأ اوملعا [با]

 يف مه امو ( ليطعت اند كرش اهلدعو «ديحوتلاو لدعلاب اهسفنأ تبقل

 :[زجرلا] "'مهيف ليق امك الإ مهاوعد

 هلاحي اهبكزأ اهّلاحُم اهلازتغا لزتعاو اَهلؤق عد

 اهلابج كفوف لدغ لك نم يتلا يهو ٌةْيلدع ْتِقلت

 لدعلاب اهوُّمسو ,« لوصأ ةسمخ ىلع اهلوصأ ْثَبِب اهنأ ؟* )تمعز دقو

 ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو نيتلزنملا نيب ب ةلزنملاو ديحوتلاو

 هسفنل « ردان يرصن ريبلأ .د قيقحتب 86 - 86 :ص لحنلاو للملا باتك يف فلؤملا دروأ )١(

 نوكي نأ امإو « اهنم هل ناتيبلا نوكي نأ امإف «نزولاو ةيفاقلا سفن ىلع نيتيبلا نم ادحاو ارطش

 ءاطع نب لصاو ةصاخبو «ةلزتعملا مذ وهو « هسفن عوضوملا يف هلاونم ىلع جسن مث ؛هريغل

 بطخي نأ عاطتسا هنأ لصاول ةروهشملا ةياكحلا ةبسن يف نعطلا قايس يف اهلاق دقو «لازغلا

 .ةساردلا مسق يف تايبألا مامت عجار ؛ ءار نودب

 سيل امم يأ «لطابلاو لاحُملا نم ةلزتعملا هتدقتعا ام هب ينعيو ؛ ميملا مضب ىلوألا "لاحم" (؟)

 ةغللا سيياقم يف "لحم" ةدام رظناو ؛ اهكاله هب ينعي ؛ميملا رسكب ةيناثلا "اهلاحم"و ؛ قحب
 .("1٠؟/0) سراف نبال

 يف رثكأ اليصفت لصف دقو ؛مدقت اميف هيلإ راشأ ”ةلزتعملا حئاضف" يف هدرفأ باتك فلؤملل (')
 . 778 ىلإ ١59 ص نم هعجار « قرفلا نيب قرفلا هباتك يف مهدئاقع

 ثني
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 .ديعولاو دعولاو

 قلخ لثم نوقلخي نيريثك نيقلاخ تابثإ ىلإ عجار :7لدعلاب مهدارمو

 قلخي نأ ىلع مهدنع رداق ناويح لكو جمه لكو ضوعبلاو ٌقبلاف « كو هللا
 هللا نأ نومعزي مهرثكأو ءاهنم كو هللا قلخي ام لثم تادارإلاو تاكرحلا نم

 نم ءيش ىلع ردقي الو «هدابع تارودقم نم ءيش ىلع رداق ريغ كيو
 .افيعض وأ ايوق ناويحلا ناك ءاوس اهلك تاناويحلا تارودقم

 «هعمسو هتيؤرو هتايحو هتردق يفنو هللا ملع يفن :ديحوتلاب مهدارمو

 .فوصوملا ىفن ىلإ يدؤي ةفصلا يفن نأ ثيح ليطعتلا وه اذهو

 الو ابنذ رئابكلا لهأل رفغي ال كو هللا نأب مهلوق :ديعولاب مهدارمو
 لاؤسو ربقلا باذع مهراكنإ عم اذهو ةريغص ىلع ادحأ بذعي نأ زوجي

 هجو ىلع كلذ مهليوأتو «نازيملاو ضوحلا مهراكنإ عمو «ربقلا يف نيكلملا
 .هتمأ نم نيبنذملل ٌةَِكلَي لوسرلا ةعافش اولطباو . فلسلا عامجإ هيف اوفلاخ

 هل نودّحوملا اهزاجأ ىتلا لاعفألا نم ريثك ىف هللا ىلع اوضرتعاو

 ليدعتلا باوبأ رثكأ ىف هيلع اورّجحو .اهلعف هل زوجي الو اهلعفي ال هنأ اومعزو

 ()(هللا ءامصخ مهنأب» :ةيردقلا ْةَِك يبنلا فصو كلذلو «ريوجتلاو

 ةمألا هذه نم قسافلا نأب مهلوق :نيتلزنملا نيب ةلزنملاب مهدارمو

 .مهيلع هتامازلإ نم هرثكأ « لصأ لك يف مهدارم نم انه فلؤملا هئيب ام :هيبنت )١(

 ٌءامصخ نيأ دانم ىداني ةمايقلا ٌموي ناك اذإ» :لاق هنأ ُةَِْك يبنلا نع يوُر ثيدح ىلإ ريشي (؟)
 لولعم ثيدح هنكلو (917 مقر 70 طسوألا ىف ىناربطلا هجرخأ (ٌةيردقلا مهو وللا

 )7١/5(. ينطقرادلا للع رظنا ؛« تباث ريغ

 الا



 ١ 0 للا ل شل

 نوكي كلذ عم وهو «رفكلاو ناميإلا نيب ةلزنم يف وه لب ءرفاك الو نمؤم ال

 .اهيف ادلخم رفاكلا نوكي امك «رانلا باذع ىف ادلخم

 نم ناكو ؛لاّزغلا ءاطع نب لصاو مهنم لوقلا اذه رهظأ نم لوأو

 هدرط نيتلزنملا نيب ةلزنملاب هلوق رهظأ املف «يرصبلا نسحلا سلجم يرضاح

 يراوس نم ةيراس ىلإ نسحلا سلجم نع لزتعاف «هسلجم نع نسحلا

 مهرامغأ اوعدف « عاعرلا نم ةليلق ةمذرشو ديبع نب ورمع هيلإ مضناو دجسملا
 ةمآلا نع مهلازتعال ةلزتعم اومسف نيتلزنملا نيب ةلزنملابو ردقلاب لوقلا ىلإ

 .رفاك الو نمؤم ال هنإ قسافلا يف مهلوقب

 ءاعد امهب مهدارمف :ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا مهاوعد امأو

 ؛ الودع ةريسلا يف اوناك نإو « فيسلاب نيملسملا ةمئأ ىلع جورخلا ىلإ سانلا

 ضرتعاو «ةيؤرلا يفنو تافصلا يفن يفو ردقلا يف مهبهاذم اوفلاخ اذإ

 .داهتجالاب مهيواتف يف ةباحصلا رايخ ىلع ماَظَّتلاب مهنم فورعملا
 رفك دالب ةنسلا لهأ بهاذم اهيف ترهظ يتلا دالبلا نأ اضيأ اومعزو

 .اهلهأ يبس زوجي

 لاح يف رهوجلا نأ مهنم نوّيرْصَبْلا لاقو «ءيش مودعملا نأ اومعزو

 رئاسو ضايبلاو داوسلا كلذكو ؛«همدع لاح يف ضّرع ضّرعلاو «رهوج همدع

 مهنم حيرصت اذهو ءاهثودح لبق اهل ةتباث ةيتاذلا اهفاصوأ تناك « ضاَرْعَألا

 لوقلا اذهب اوهاض دقو ءاضارعأو رهاوج لزت مل [|0] ضاَرْعَأْلاو رهاوجلا نأب

 لا ةييلف نيف اوخألا و وئكاوعنلا نأ اومعت نياللا ةوهتلا لوف

 نرخ
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 اهيف هرفكأ يتلا عدبلا نم عاونأب درفنا دق مهئامعز نم دحاو لك نإ مث

 [ةلدألاو لوصألا نيب ةافانملا هوجو :ءاطع نب لصاو]

 ةحلطو يلع ةلادع يف فقو :ءاطع نب لصاو لوألا مهميعز مهنمف

 نوقحتسم «ٌةقسف نيقيرفلا دحأ :لاقف «لمجلا برح يف «مهعابتأو ريبزلاو

 نأ زاجأو «رانلا ىف دلخم قساف نْينعالتملا دحأ نأ امك ؛راثلا ىف دولخلل

 ءرساي نب رامعو سابع نباو ءنيَسُحلاو نّسَحلا عم ايلع ةقسفلا ٌنوكي

 بزح ةقسفلا نوكي نأ زاجأو «ّيلع عم ناك نم رئاسو «يراصنألا بويأ وبأو

 .ريبزلاو ةحلطو ةشئاع

 .رفاك الو نمؤم ال هدنع قسافلاو

 ةباحصلا مالعأو ريبزلاو ةحلطو ىلع ناميإ ىف ّيردقلا اذه كش دقف

 مل لقب ةقاب ىلع هدنع ادهش ول ةحلطو ايلع نأ معز كلذكو «نيقيرفلا نم

 .امهتداهش لبقي

 امهالك نيقيرفلا نأ معزف لصاو ىلع بابلا اذه يف ديبع نب ورمع دازو

 زجي مل مهرد ىلع نادهاش نيقيرفلا نم دحاو لك نم دهش ول لاقو « ةقسف
 .امهتداهشب مكحلا

 .ةباحصلا مالعأ يف ورمعو لصاو لوق اذهف

 ميوقلا نيدلا لهأ بسني «هنيد يف لاضلا « عدتبملا هلعف يف قسافلاو
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 ىمر ةريغلا هنيد يف هذخأت مل نمو «ميمدلا قسفلا ىلإ ميقتسملا طارصلا

 .هريغ هتعدبسب

 [ةلدألاو لوصألا نيب ةافانملا هوجو :ليذبلاوبأ]

 يتلا لاحلا نأ معزو «هللا تارودقم ءانفب لاق يذلا لْيَذُهلا وبأ مهنمو

 ىف ادومخ لاحلا كلت ىف رانلا لهأو ةنجلا لهأ ىقبب هتارودقم اهيف ىنفت

 الو ءيش مادعإ الو ءيش داجيإ ىلع ارداق ذئنيح هللا نوكي الو «مئاد نوكس

 ءىش ىلع نوردقب ال ادومخ تقولا كلذ ىف اضيأ قلخلا ىقبيو « ىح ةتامإ

 .مهنم ءايحألا يف لوقعلا ةحص عم

 نأ ىلع نيدّحوملا ةلالدب لالدتسالا هنم حصي ال لصألا اذهب لاق نمو

 كنأ هلالدتسا يف هل لاقي كلذ ىلع هب لدتسي ام لك نأل ءرداق ملاعلا عناص

 دعب ردقي الف تمت دق نآلا هتارودقم نأ تركنأ امف «هتارودقم ءانف تزجأ اذإ

 .اهاوس ءيش ىلع اهمامت

 « لحم يف ال ضّرع 5 ءيشل و هللا لوق نأ اضيأ معزي ناكو

 .هب موقي لحم ىلإ رقتفم همالك رئاسو

 رئاسو لحم يف ال ضرع كيو هللا ةدارإ نأ هنباو يِئاَبْجلا عم اضيأ معزو
 . لحم ىلإ ةرقتفم تادارإلا

 ضاَرْعَأْلا نم ءىش راقتفا ىلع لالدتسالا هنكمي ال بهذملا اذهب لاق نمو

 ءانتادارإ سنج نم مهدنع هئاحبس هللا ةدارإ تناك اذإ هنأل «لحم ىلإ
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 لحملا نع اضيأ انتادارإ ءانغتسا ركني مل هب موقي لحم نع هتدارإ تنغتساو

 . لحملا نع مهدنع ةينغتسملا ةدارإلا كلت سنج نم مهدنع اهنأل

 عناملا امف « لحم يف ال "نك" ءيشلل هلوق دوجو لْيَذُهلا وبأ زاجأ اذإو

 . لحم يف ال هريغ لاوقأو هلاوقأ رئاس دوجو نم

 « لحم يف ال ضرع ماسجألا ءانف نأ مشاه وبأ هئباو يِئاَبْجلا معز دقو

 يف ال ضاّرْعَألا رئاس دوجو زاوج [ب/«م] نم لوقلا اذه ىلع مهنمؤي امف

 ضاَرْعَألا بقاعتب ماسجألا ىلع نيدحوملا ةلالد لاطبإ اذه يفو «لحم

 يف ال اهلك ضاَرْعَألا دوجو ٌةحص مهلصأ ىلع بجو اذإف ءاهيلع ةثداحلا

 يف ذئنيح نكي ملو «ماسجألا ىلع ةبقاعتم ذئنيح ٍضاَرْعَأْلا نكت مل « لحم
 ىلإ يدؤي بهذم لكو «ماسجألا ىلع ةلالد لحم يف ال ضاَرْعَألا ثودح

 .اهنود لطاب وهف ةحيحصلا ةلدألا لاطبإ

 [ةلالدلاو بهذملا نيب ةضقانملا هوجو :ماظنلا]

 قوس يف زرخلا مظني ناك هنأل ماظّنلاب فورعملا راّيس نب ميهاربإ مهنمو
 دادحلاو يِرَصُحلا رشاعو « ةيونثلا نم اموق رشاع دق هبابش يف ناكو « ةرصبلا

 ( ةفسالفلا نم اموقو «ةلدألا ؤفاكتب نيلئاقلا نم امهعابتاو «ءاجوعلا يبأ ّنباو

 اهلوق ةيونثلا نم ذخأو «أزجتي ال يذلا ءزجلا يفنب اهلوق ةفسالفلا نم ذخأف

 ملظلا سنج نم وه ام عارتخا ىلع ردقي ال «ميدقلا ميكحلا عناصلا نأب

 موعطلاو ناولألا نأب هّلوق يضفارلا مكحلا نب ماشه نم ذخأو ؛بذكلاو

 رتاوتلاو عامجإلا ةجح لاطبإب مهلوق رظنلا ةافن نم ذخأو «ماسجأ تاوصألاو

 « الالض نوكي ءيش ىلع اهلك ةمألا عامجإ زاجأو « يعرشلا سايقلا لاطبإو
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 بصنو تاعكرلا دادعأ نم ةمألا هيلع تعمجأ ام ّنوكي نأ اذه ىلع هنّمؤُي امف

 امو ءدوقعلا رئاسو ةحكنألا نم هوزاجأ ام لكو «جحلا ناكرأو تاوكزلا

 «نآرقلا يف هيلع ةجح ريغ نم عامجإلاب تبث ام رئاسو رمخلا دح نم هوبجوأ

 هيلقان نع رصحلا عطقني يذلا رتاوتلا دوجو ِماظَّنلا زاجأ اذإو «ةعدبو الالض

 ىلإ بسني َيِعَد هلعلو «هيوبأب ملعلا هل عقوأ يذلا امف ءابذك كلذ عم نوكيو

 يذلا باذعلا يف ديزي نأ ردقي ال كو هللا نأ معزي هّلك اذه عم ناكو
 يذلا ميعنلا يف ةرذ رادقمب ديزي نأ ىلع ردقي الو «ةّرذ رانلا لهأل هاضق

 .ةنجلا لهأل هاضقو هردق

 ىلع ارداق هللا نكي مل منهج فرط ىلع فقو ول الفط نأ اضيأ معزو

 ءىش ىلع هللا ردقي ال تارودقم هللا دابعل تبثأف هيلع ردقي هريغو اهيف هئاقلإ

 . اهنم

 .ةنجلا نم ةنجلا لهأ جارخإ ىلع ردقي ال هللا نأ اضيأ معزو

 نكي مل ؛هل احالص هامع نوكي ىمعألا نأ ملع اذإ هللا نأ اضيأ معزو

 ارداق نكي مل ءرصبملا حالص رصبلا نأ ملع اذإو ءاريصب هلعجي نأ ىلع ارداق

 .هّيمعي نأ ىلع

 ىلع عوبطم عناصب عئابطلا لهأ نم لاق نم لوق يهاضت ةعدبلا هذهو

 «هلعفي ام كرت حصي الو «هدض هنم حصي الو ءيشلا لعفي يذلا نأل ؛هلعف

 هنم حصي الف «هفالخ هنم ليحتسي يذلا ءيشلا ىلع عوبطملا ىنعم يف وهف

 نأل لاعفألا نم ءىش ىلع ارداق هلإلا نوك ىلع لدتسي نأ لصألا اذه ىلع
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 هل هكرت ةلاحتسال اعابط هنم عقي لعفلا كلذ نأ ركدت ام :هل لوقي "”يعيبطلا

 ةردق ىلع هلالدتسا ىلع ماَظّنلا زجع اذه نإف « كدنع هنم هدض لعف ةلاحتساو

 .هنع هانيكح يذلا [|00] هلصأب اكسمتم ماد ام «هتارودقم ىلع هناحبس هلإلا

 ىلع سوسحملا صخشلا وه سيل ناسنإلا نأب هلوق اضيأ هحئاضف يفو

 .فيثكلا صخشلا اذهل لخادم فيطل مسج وهو « حورلا وه امنإو هتروص

 نوكي ال نأ بجويو «ايئرم ناسنإلا نوكي ال نأ بجوي لوقلا اذهو

 , لَك هللا لوسر هيف ابلاق اوأر امنإو ؛ لَك هللا لوسر ىأر ةباحصلا نم دحأ

 امنإو هتانب وأ هينب وأ هاخأ وأ همأ وأ هابأ ىأر دحأ نوكي ال نأ اذه نم بجيو

 ليربج ىأر ٌةْلَك يبنلا نكي ملف ةكئالملا يف هلوق كلذكو «ءالؤه بلاوق ىأر
 .ةكئالملا بلاوق ىأر امنإو ةكئالملا نم امهريغ الو ليئاكيم الو

 ةيعرشلا ةلدألا نم ءيشب ماظّنلا لالدتسا حصي ال لصألا اذه ىلعف

 يه حورلا نأل «قراسلا عطق بوجو ىلع الو ينازلا ىلع دحلا بوجو ىلع
 عطقلاو دودحلا ةماقإ حصي الو «دسجلا نود هدنع ينازلا قراسلا ناسنإلا

 يناز ريغ هدنع دودحملا عوطقملا بلاقلاو حورلا مجر نكمي الو « حورلا ىلع

 قراسلا عطق بوجو ىلع هلالدتسا لصألا اذه ىلع هل حصي الف « قراس ريغو

 .لاحب لتاق ىلع صاصقلا بوجو ىلع الو « ينازلا دح بوجو ىلع الو

 اهلكو ءدحاو سنج اهلك ناويحلا لاعفأ نأب هلوق اضيأ هحئاضف نمو

 «تاكرحلا ةلمج نم هدنع تادارإلاو مولعلاو «دامتعا ةكرح نوكسلاو تاكرح

 ناولألا امأف «تاكرحلا الإ هدنع ضرع ال هنأل «دحاو سنج هدنع ضاَرْعَألاَو

 ٠ عئابطلا بهذمب لئاقلا 20غ(
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 كك تسل تاس ٍه

 . ماسجأ هذئنع ىهف تاوصألاو موعطلاو

 سنج نم ناميإلا نأ معز دقف ءدحاو سنج اهلك ِضاَرْعَألا نأ معز اذإف
 ّنوكي نأ لصألا اذه ىلع همزليو « يصاعملا سنج نم اهلك تاعاطلاو رفكلا

 َنوكي نأو «نيرفاكلابو مهب سيلبإ لعف سنج نم نيملسملاب ْةََي يبنلا لعف
 ال نأ لصألا اذه ىلع ماظنلل يغبنيو ءرخآلا لوق سنج نم امهدحأ لوق

 . إب هلوق سنج نم ماظّتلا هللا نعل لئاقلا لوق نأل هنعل نم ىلع بضغي

 فالتخا ىلع ةلدألا نم ءيشب هلالدتسا حصي مل هلصأ اذه ناك نمو

 ناولألا نيب فالتخالاو « ضاَرْعَأْلاو ماسجألا نيب فالتخالا ذإ « تافلتخملا
 رفكلاو ناميإلا نيب فالتخالا نم مظعأب سيل « حئاورلاو موعطلاو تاوصألاو

 رئاسو ةدارإلاو ملعلاو رفكلاو ناميإلا نأ معز اذإف «ملعلاو ةدارإلا نيبو

 نأ هنُمؤي امف ءاهماكحأو اهفاصوأ فالتخا عم دحاو سنج تاناويحلا لاعفأ

 .اهماكحأ تفلتخا نإو ادحاو اسنج اهلك ضارعألاو ناولألاو ماسجألا نوكت

 عناصلا نأ اومعز نيذلا ةهّبّشُملا نم لصألا اذه ىلع لصفني ال لب

 حصي الف سانلا مكح فالخ همكح ناك نإو هسنج نمو ناسنإلا ةروص ىلع

 نيبو هللا نيب هيبشتلا يفن ىلع نيدحوملا ةلالدب لدتسي نأ اذه هلصا ىلع هل

 اتوص ناسنإ عمسي نأ ليحتسم هنأ هلوق تاوصألا يف اضيأ هحئاضف نمو

 ؛هحور ىلع هموجهب الإ عماسلا هعمسي ال مسج توصلا نأ معز هنأل ءادحاو

 توصلا نوكي امنإو [!04] نيحور ىلع ةدحاو ةعطق هنم مجهي نأ حصي الو

 ام ريغ مهنم دحاو لك بيصيف مهيلع بوبصملا ءاملاك ةعامجلل عومسملا
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 .ءاملا نم هبحاص بيصي

 ةدجلاو ةملك تعيس ام طق ةباشملا نأ لوقمنآ لصألا اذه: ىلع همرلبو

 ءزجلا سيلو «هتملك نم اءزج مهنم دحاو لك عمس امنإو « دلو هللا لوسر نم
 .ةمات ةملك اهنم

 لكَ هللا لوسر نع دحأ ةياورب لالدتسالا هل حصي ال لصألا اذه ىلعف

 هتايح يف ال قو هبر نع «هنم ربخ ىلع الو «ماكحألا نم ءيش ىلع همّلك

 .ةمات ةملك هنم عمسي مل هنم عماس لك نأل ؛هتافو دعب الو

 اذه ىلع هنكمي ال هنأ .أزجتي ال يذلا ءزجلا يفن يف هحئاضف نمو

 ءاملع هقلخ ددعب طاحأو ,هقلخ ىصحأ دق هللا نأ ىلع لدتسي نأ لصألا

 اذه يفو اددع اهصحي مل هناحبس هللا دنع ةروصحم ءازجألا نكت مل اذإ هنأل

 . [10 :نجلا] © اكَدع يَ َلُك ْئَصَحأَو» :َقْهو هللا لوقل هنم بيذكت

 هلوسر رابخأب الو قو هللا رابخأب ملعي ال هنإ :هلوق ءاضيأ هحئاضف نمو

 ناملعي ال ناولألاو ماسجألا نآب هّلوق ةعدبلا هذه ىلإ هأجلأ امنإو ؛ءيش هل

 سوسحملاف « سوسحم ريغو سوسحم نابرض تامولعملا نأ لاقو «رابخألاب

 نائيش سوسحملا ريغو « ساوحلا ةهج نم الإ ةمولعم ريغ يهو « ماسجأ اهنم

 .ربخلا نود رّظُنلاِب الإ ناملعي الو « ضرعو ميدق

 فيكو ءايندلا يف نيدوجوم اوناك ي# ءايبنألا نأ تفرع فيك :هل ليقف

 هللا لوسر اودهاش نيذلا نإ لاقف «كلبق ةفلاسلا ممألاو كولملا دوجو تفرع

 املف «مهحاورأب اهولصوو مهنيب اهوعزوف ةعطق هوأر نيح هنم اوعطتقا ِّكك
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 5 سس سما ا هلل ا عاسلا ٍ

 نيعباتلاب لصتاف ةعطقلا كلت ضعب مهنم جرخ هدوجو نع نيعباتلا اوربخأ
 نع نيلقانلا ةيضق اذكهو «هنم ءزجب مهحاورأ لاصفنال مهربخ دنع هوفرعف

 .انيلإ لصو نأ ىلإ مهدعب نمو نيعباتلا

 كلصأ ىلع بجيف « هنامز يف ُهِكَي انيبن دوجوب ةرفكلا تملع دق هل ليقف
 ىتح نيكرشملا حاورأب تلصتاو هنع تلصفنا دق ِهلَك يبنلا نم ةعطق ّنوكي نأ

 لهأ حاورأب ةرخآلا يف رانلا لهأ نم عطق لاصتا كلصأ ىلع بجيو ؛هوفرع

 لك ىأر اذإ «رانلا يف رانلا لهأ حاورأب لصتت ةنجلا لهأ نم عطقو « ةنجلا
 رانلا لهأ ءازجأ ضعب ريصيف مهوبطاخو ءرخآلا قيرفلا نيقيرفلا نم دحاو
 .رانلا ىلإ ةنجلا لهأ ءازجأ ضعبو ةنجلا ىلإ

 يهاونلاو رماوألاو رابخألا نأب ٌحيرصت هبحاصل ايزخ هنوك عم لوقلا اذهو

 اميف ءيش الو «نيدلا رومأ نم ءيش اهب ملعي ال ةنسلاو باتكلا يف يتلا

 .ايزخ كلذب هافكو «لالدتسالاو رظنلا هتكص قيرط

 كش رمع نأ معزو « ةباحصلا مالعأ يف نّعط هتلالضو هتعدب عم هنإ مث

 ؛ةبقعلا ةليل #8 يبنلاب رفن نميف ناك هنأ ىلإ هبسنو « ةيبيدحلا موي هنيد يف
 ىهنو « حيوارتلا ةالص عدباو «ةرتعلا ثاريم نم عنمو ةمطاف برض هنأ معزو

 مكحلا ءاويإب نامثع باعو «تايبرعلل يلاوملا حاكن مرحو «جحلا ةعتم نع

 دعس نب هللا دبعو ةبقع نب ديلولا ةيلوتو « ةنيدملا ىلإ [/0] صاعلا يبأ نب

 ةرقب يف هلوقب «هنع هللا ىضر ايلع بلثو ىمجلاب رثأتسا هنأبو « حرس يبأ نب

 بسنو «يأرلاب مكحي ىتح وه نم :لاقو «يبأرب اهيف لوقأ :ارامح تحطن

 .ةياورلا يف بذكلا ىلإ دوعسم نباو ةريره ابأ
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 حصي مل «لاضلا عدتبملا اذه دنع ةباحصلا رابخأ لزانم هذه تناك اذإف

 .ماكحألا نم ءيش ىلع مهراثآ نم ءيشب هعابتأ لالدتسا

 ىلع نوكي الف ؛همظن يف نآرقلا زاجعإ هراكنإب هحئاضف متخ هنإ مث

 هاوعد يف د هللا لوسر قدص ىلع ةلالد هتحاصفو نآرقلا مظن يف هلصأ

 نع رابخإلا نم هيف ام ةهج نم نآرقلا زاجعإ نإ هلوقل ىنعم الو «ةوبنلا

 هتفرعم قرط امم ءيش هب ملعي ال ربخلا نأب هلوق هضقنب اذه نإف ؛«بويغلا

 اهب لاق َْم عنْمَت لوصأ يهو « هئنامز يف ةّيردقلا حيش لوصأ هذهف

 .اهانيب ىتلا هوجولا نم اهتالولدم ىلع لئالدلا رثكأب َلالدتسالا

 [يراوسألا دنع ةلالدلاو لوصألا نيب ةضقانملا هوجو]

 «نوكي ال هنأ ملع ىلع ردقي ال هللا نأ معز يذلا ("7يراوسألا مهنمو

 ايح هناحبس هلإلا نوك ىلع لدتسي نأ لصألا اذه ىلع هل حصي الو

 وهو 2745 :؟ يزيرقملا رظنا «يراوسالا دئاق نب ورمع ىلع وبأ وهو ةيراوسالا ةقرف سأر )١(

 نديل) «بانسألا'ريزعتت يف تابلألا بلا :يطويسألا ت ناهبصا رق نم ةيرق ىلا بوست
 ىلا لقتنا مث ليذهلا يبا عابتا نم ناكو 2554 ١: «عالطالا دصارماو ء١6٠ ص ٠(

 قيقحت - ىضترملا نب ىيحي نب دمحا فيلأت ةلزتعملا تاقبط باتك يف ءاج .ماظنلا بهذم
 :مساقلا وبأ لاق «يراوسالا يلع اهنموا :7 ص م ١435١ توريب  رزلف  دلفيد ةنسوس

 ةقافل دادغب دعص هنا يورو «ماظنلا ىلا لقتناف مهملعاو ليذهلا يبأ باحصأ نم ناكو

 نم عجرا :هل لاقو رانيد فلا هاطعاف .ةجاحب :لاقف ؟كب ءاج ام :ماظنلا لاقف «هتقحل

 .(هيلع لضفيف سانلا هاري نا فاخ هنا ليقف ؛ كتعاس

11 



 ا يوبو دسغلا ةلمْجلا ىلع اهتلدأل ةّيردقلا لوصأ ةافانم ١-
 هللا نإف هلوق نيب قرف ال هنأل «كلذ ىلع ةلادلا ةلدألا نم ءيشب ارداق املاع

 لوق نيبو «هلعفي ال ام لعفي نأ ىلع الو ,هلعاف وه امك كرت ىلع ردقي ال
 وأ هل ةدارإ وأ هب ملع هل نوكي نأ ريغ نم هنم عقي ام ىلع عوبطم هنا معزي نم
 نم نيخستلاو جلثلا نم ديربتلا عوقو يف عئابطلا لهأ لوقي امك «هيلع ةردق

 .اهنم عابط كلذو رانلا

 [رشب نبرفعج دنع ةلالدلل لوصألا ةافانم]

 نأب ''”[هلوق] ردقلا يف هتلالض ىلإ عمج يذلا ")رشب نب رفعج مهنمو
 .أطخ رمخلا براش دلج ىلع ةباحصلا عامجإ

 عامجإب ماكحألا نم ءيش ىلع لدتسي نأ اذه هلصأ ىلع حصي الف

 ترفكأ دقو ؛هيلع اوعمجأ ام ضعب يف أطخلا مهيلع زاج نإ ؛هيلع فلسلا
 اوفلتخا امنإو «رمخلا ٌدح ركنأ نم «رمخلا ّدح ةركنملا تادْجَتلا ىوس ةمألا

 رمخلا يف دحلا عفد نمف «نينامثلا ىلإ نيعبرألا نيب اميف اهذح رادقم يف

 .ءاوهألا لهأ روهظ لبق ةمألا فلس دنع رفاك وهف

 [رمتعملا نبرشب]

 نأ معز ىتح دلوتلا باب ىف طرفأ يذلا (9) متعملا نب رشب مهنمو

 نيذللا رصبلاو عْمّسلاو حئاورلاو موعطلاو ناولألا قلخي نأ حصي ناسنإلا

 رفعج عم ةعباسلا ةقبطلا لاجر يف ىضترملا نبا هركذ « يفقثلا رشبم نب رفعج دمحم وبأ وه )١(

 .(11/ - 0/6 ص ةلزتعملا تاقبط) برح نب
 .ىنعملا ةماقتسال انم ةدايز (؟)

 )٠'( 1ص «هتمجرت تمدقت ١١5.
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 9 ةلالدلاو بهذملا نيب ةقفاوملا بوجو باب 0

 ليبس ىلع تاكاردإلا رئاس لعفي نأو «تاعومسملاو تايئرملا امهب كردي

 تاذللاو مالآلاو ةسوبيلاو ةبوطرلاو ةدوربلاو ةرارحلا ىف هلوق كلذكو «دلوتلا

 .تاوصألاو

 هللا نأ ىلع نيدحوملا لئالدب لدتسي نأ لصألا اذه ىلع هنم حصي الو

 ءىش قلاخ هنأ ىلع الو « تابنلاو ةيندعملا رهاوجلا ناولأو سانلا ناولأ قلاخ

 ٌوجلا يف ةثداحلا تاوصألا نم ءيش قلاخ هنأ ىلع الو ؛ حئاورلاو موعطلا نم

 ةكئالملا ضعب لعف نم َعمجأ كلذ ٌنوكي نأ هدنع زئاج هنأل «باحسلا يف وأ

 .دلوتلا قيرط ىلع سانلا ضعب وأ نجلا ضعب وأ

 تاوصألاو تاكرحلا قلخي ناسنإلا نأ ةلزتعملا نم لاق نمو

 حصي ال هنإف «تاكاردإلاو حئاورلاو موعطلاو ناولألا نود «تافيلأتلاو

 زاوجل «بكاوكلا تاكرحو تاومسلا فيلأت ثدحأ هللا نأ ىلع هلالدتسا

 .هريغ نم هذنع اهلاثمأ ثودح

 [ناميلس نب دابعو يطوفلا ورمع نب ماشه]

 و

 دبعك "'”ناميلس نب دابع هبحاصو '''يطوفلا رمع نب ماشه مهنمو
 ءىش ىلع [بإز:] ةلالد اهيف سبل ضاّوْعألا: نأ نامعَري ًاناكو ؟(")ةمأ ةحيرص

 بقاعتب ماسجألا ثودح ىلع لالدتسالا امهلصأ ىلع حصي الف ؛ءايشألا نم

 ىلع نآرقلاب لالدتسالا امهلصأ ىلع اضيأ حصي الو ءاهيلع ةثداحلا ضاَرْعَألا

 )١( !ص هتمجرت تمدقت 1١91.

 )( :ص هتمجرت تمدقت 7815.

 )( :ص) مالس نبال لاثمألا :رظناو «هنم لذأ هرصان يأ 1١77(.
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 5 مهمل سلع دك املا ٍ

 ءيشب الو «نئسلاو رابخألا نم ءيشب لالدتسالا الو «هيلع رهظ نم قدص

 نآرقلا ةلالد لاطبإ امهنم اذه ىفو ؛ ةعيرشلا ماكحأ نم ءىش ىلع تايآلا نم

 الإ كلذب دارأ امو «باقعلاو باوثلاو مارحلاو لالحلا ماكحأ ىلع ةئسلاو

 .هيلإ يدؤي امب امهلوقل ةعيرشلا ماكحأ لاطبإ

 «هراد يف نامثع راصح نم رابخألا هب ترتاوت ام ركنأ "7يطَوُفلا نإ مث

 لك نم رتاوتلا ةجح نم هعنمي ام اذهو ؛هلتق ىلع ةفوكلاو رصم ديك عامتجاو

 .هيف درو ام

 [دابع نبرمعم]

 الو ةحئار الو امعط الو انول قلخ ام هللا نأ معز يذلا ")رّمعم مهنمو

 اعمس الو اتوم الو ةايح الو ةكرح الو ةسوبب الو ةبوطر الو ةدورب الو ةرارح

 اهنا نيفارغألا ماش لو الع هلو عزه لو ناو دز لت ف ذو

 «ارايتخا امإو اعابط امإ ءاهسفنا يف ٍضاَرْعَأْلا ماسجألا تقلخو ماسجألا قلخ

 تاومسلا لعف تاومسلا فيلأتو « عبطلاب مسجلا لعف ةحئارلاو معطلاو نوللاف

 .اهعابطب ءاضعألا لعف ناسنإلا ءاضعأ فيلأتو اهعابطب

 .هلعف اضيأ هءانف نأو مسجلل لعف مسجلا ءاقب نأ اضيأ معزو

 ىلع نيدحوملا ةلدأب لدتسي نأ لصألا اذه ىلع عدتبملا اذهل حصي الو

 )١( !ص «(هتمجرت تمدقت 1١97.

 وهو .ماظنلا رظانو «دادغب نكس .ةرصبلا لهأ نم ةالغلا نم ىلزتعم .ىملّسلا دابع نب رّمعم )١(

 .ه 1١0 ةنس ىفوت (ةّيرّمعملا) ىه هيلإ تبسن ةقرفل اميعز ناكو ءاولغ ةيردقلا مظعأ نم
 .56 لحتدلاو للملاو /8 نييمالسإلا تالاقمو ١6١ قرفلا نيب قرفلاو

16١ 



 5 9 ةلالدلاو بهذملا نيب ةقفاوملا بوجو باب 8 9

 .اتوم الو ةايح لعفي ال هدنع هللا نأل «تيمئو ىيحي هللا نأ

 ضاَرْعَألا نم ءيش نكي ملو «هب ةمئاق ةفص هلل تبثي ال رمعم ناك اذإو

 ىلع مالك هلل لوقي نأ الو ؛هللا مالك نآرقلا نأ لوقي نأ هل حصي مل «هلعف

 لاق امك ب افلا نعم راع هوب« انباعسمأ لاق اك ع يد ةطتافلا ةقيفلا نعي

 دعو الو ربخ الو يهن الو رمأ هل نكي مل مالك هلل نكي مل اذإو «ةّيردقلا رئاس

 امب هلوقل «هّريغ رمعم دارأ امو «ةعيرشلا ماكحأ ليطعت اذه يفو «ديعو الو

 ءيش بوجوب رقأ ام هتدابع وأ هموص وأ هتالص سانلل رهظأ اذإف «هيلإ يدؤي
 .هداحلإ سانلا ىلع كلذب رتسي امنإو « هيلع ام

 [سرشألا نب ةمامث]

 :نائيش ةروهشملا هعدب نمو سرشألا نب ةمامث مهنمو

 اذه ىلع هل حصي الف ءاهل لعاف ال ةدّلوتملا لاعفألا نأب هلوق :امهدحأ
 يركنم نأل « عناصلا تابثإ ىلع نيدحوملا ةلدأ نم ءيشب لدتسي نأ لصألا

 تركنأ امف ءاهل لعاف ال ةدلوتم لاعفأ ثودح اندنع حص اذإ نولوقي عناصلا

 .اهل لعاف ال لاعفأ ملاعلا عيمج نأ

 ىلإ رطضي مل نم ناو «ةيرورض فراعملا نأب هلوق :ةيناثلا ةعدبلاو
 ةيرهدلا ٌماوع نأ معز اذهلو ءافلكم نكي مل هتمكحو هلدع ةفرعمو هللا ةفرعم

 قساف نم نسحأ هدنع ةقدانزلا ءالؤهف «ءابارت ةمايقلا يف نوريصي ةقدانزلاو

 .رانلا يف ادلخم نوكي هنأل هعئارشب فراع هلل دّحوم

 نم لك نع فيلكتلا طقسأو « ةيرورض فراعملا ىف ظحاجلا هكراشيو
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 ور ا .
 20 مص

 اهؤانف ليحتسي ماَسْجَأْلا نأ اضيأ ظحاجلا معزو «ةرورض هللاب افراع نكي مل

 بذجعت رانلا امنإو ءرانلا يف ادحأ بذعي ال هللا نأ اضيأ معزو «اهثودح دعب

 .[!/.1] اهعبطب اهسفن ىلإ اهلهأ

 [يبعكلا]

 ِءارب سيل هللا نأ اومعز « خلبو دادغب ةلزتعم نم هعابتأو يبعكلا مهنمو

 هب ملاع هنأ هانعمف هعمسي وأ اًئيش ىري هنإ لبق اذإو « ةقيقحلا ىلع عماس الو

 هنأ اومعز مهنأ الإ تايئرملل ِءار هللا نأ يف انوقفاو « ةّيردقلا نم نوُيرْصَبلاَو

 يذلا نأل ايئار هنوك ىلع مهلالدتسا حصي الف هريغ ىريو «هسفن ىري ال

 ليحتسي هسفن ملعي ال نم نأ امك «هريغ ىري نأ ليحتسي هسفن ىري نأ ليحتسي
 .هريغ ملعي نأ

 الو «هسفن لعف يف ال ةدارإ هل تسيل ىلاعت هللا نأ اضيأ يبعكلا معزو

 اراتخم هنوك ىلع لالدتسالا ىلإ لصألا اذه ىلع هل ليبس الف «هريغ لعف يف

 . عوبطم ريغ

 الف « لحم يف ال ةثداح ةدارإب ديرم هللا نأ ةلزتعملا ةّيرْصَب نم لاق نمو

 لوقي مصخلا نأل ءارداق املاع لزي مل هللا نأ ىلع لالدتسالا ىلإ هل ليبس

 امف اديرم اهلبق نكي ملو ةثداح ةدارإب اديرم هللا ريصي نأ مكدنع زاج اذإ مهل

 لبق نوكي الو « لحم يف ال امهثدحي ةردقو ملعب ارداق املاع ريصي نأ متركنأ

 .هنع مهل لاصفنا ال امم اذهو ءارداق املاع امهثودح

 [نايئابجلا]

 ءهنم هودارأ ام لعف اذإ «هدابعل اعيطم هبر يمسي يذلا يئاَّبَجلا مهنمو
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 يق 7

 دحاو مالك ثودح زاجأو «لّحلا نهيف قلخ اذإ «ءاسنلل البحُم اضيأ هامسو

 ماسجألاو ضاَرْعَأْلا عيمج يف هّلثم زيجي نأ اذه ىلع همزليف «ةريثك ةنكمأ يف

 يف دحاو ءيش نوك ةلاحتسا نم ةرورضلاب سانلا هملع ام هلصأ ىلع لطييف

 .دحاو تقو يف نيناكم

 قاقحتساب لاق يذلا انرصع ةلزتعم ميعز ""'يئابجلا نب مشاه وبأ مهنمو

 نم ولخي نأ زوجي انم رداقلا نأ معز هنأ كلذو «لعف ىلع ال باقعلاو مذلا

 ؛ كلذ ىلع توميو ايح ماد ام كلذك نوكيو « عونمم ريغ وهو « كرتلاو لعفلا

 .امهنم عونمم ريغو ءامهيلع رداق ريغ هنوك عم ةيصعم الو ةعاطل لعاف ريغ

 ام الو هب رمأ ام لعفي ملو ءايهنم ارومأم رداقلا اذه ناك ول تيأرأ ليقف

 ىلع باقعلاو مذلل اقحتسم ايصاع نوكي هنأ معزف « هلاح نوكي اذام « هنع يهن

 عناوملا عافتراو هتالآ رفوتو هيلع هتردق عم هب رمأ ام لعفي مل هنأل ءديبأتلا

 مل نأب اعيطم رصي ملو هب رمأ ام لعفي مل نأب ايصاع راص فيك هل ليقو ؛ هنم

 نأ يف «هباحصأ لوصأو هلوصأ ٌعيمج هيلع ضقتني لصألا اذه ىلعو

 توبث هدنع زاج اذإ هنأل «ناميإلا لعف نم نمؤملاو رفكلا لعف نم رفاكلا

 توبث ركني مل اهب رمأ ةعاط لعفي مل هنأ لجأ نم ةيصعم لعفي مل صاع

 اناميإ لعفي مل نمؤم توبثو ءاناميإ لعفي مل هنأ لجأ نم ارفك لعفي مل رفاك
 .هنع ىهن دق يذلا رفكلا لعفي مل هنأ لجأ نم

 باوثلاو ءازجلا نيب هقرفب ؛عامجإلا فلاخ ةعدبلا هذه لجأل هنإ مث

 .هتمجرت تمدقت )١(
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 ء اصح سم سلا كاملا ٍ

 ءازج نوكي ال ريثك باوث ةنجلا ىف ٌنوكي نأ زاجأف ,«باقعلاو ءازجلا نيبو

 ءازجلا نأب قطان نآرقلا نأل ءءازج نوكي ال ريثك باقع رانلا يف ّنوكي نأو

 .لعفي مل ام باقع هنع نوكي دقو « لمع ىلع الإ نوكي ال

 قراف اهب الاح مِلاَعلل نأب هلوق وهو «لاوحألاب هلوق اضيأ هحئاضف نمو

 الو ةمولعم الو «ةمودعم الو ةدوجوم لاحلا كلت سيلو « ملاعب سيل نم

 اهركذب ضقانف «ةروكذم ريغ اهنأ هلوقب اهركذ دقو «ةروكذم الو «ةلوهجم

 .ةمودعم الو ةدوجوم ال لاح هدنع رداقلل كلذكو « ةروكذم ريغ اهنأ هلوق

 ال امك اهل ةباهن ال هتارودقمو هتامولعم ىف يرابلا لاوحأ نأ معزو

 يتلا تالاحملا نم ءيش راكنإ هل [ب/م0] حصي ال لصألا اذه ىلعو

 ةلاحتسا دشأب وه سيلف تالاحملا نم ركني ام لك نأل «لوقعلا لهأ اهليحي

 .ةلوهجم الو ةمولعم الو ةمودعم الو ةدوجوم ال لاوحأب هلوق نم

 9-0 و 11

 رارصإلا عم « حيبق نم حصت ال اهنأ ةبوتلا يف هلوق اضيأ هحئاضف نمو

 .انسح هسفن يف ناك نإو احيبق هدقتعي وأ احيبق بئاتلا هملعي رخآ حيبق ىلع

 عم «هرئابك رئاسو هرفك نع رفاكلا نم ةبوتلا حصي ال هنا اضيأ معزو

 عيمج نع باتو ملسا اذإ يدوهيلا نأو هيلع ةبجاو ةبح عنم ىلع رارصإلا
 لالحتسا ريغ نم هيلع اهقحتسم نع ةضف نم ةبح عنم ىلع رصأ هنأ ريغ « هبونذ

 قاب وه لب ملسم ريغ هنأو «هنم بات يذلا هرفك نع هتبوت حصي مل اهل هنم

 .اهنم بات ىتلا ةيدوهيلا مكح ىلع

 .هنع زجعلا دعب بنذلا نع ةبوتلا حصي ال هنأ اضيأ معزو
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 تاكاردإلل هيفنك :ىفارخألا نم ةلمجل هيفن :اضيأ هحئاضف نمو

 نم ءيش تابثإ ىلع هلالدتسا لصألا اذه ىلع حصي الو «تاذللاو

 .كشلاو ةذللاو ءاقبلاو تاكاردإلل هيفن عم « ِضاَرْعَألا

 ىلاعت هللا هقلخي ضّرع ماسجألا ءانف نأب امهلوق هيبأ عم هحئاضف نمو

 امهدنع ىلاعت هللا نأ لوقلا اذه ٌةجيتنو «ماسجألا عيمج هب ىفنف « لحم يف ال

 .هنم ضعب ءاقب عم هضعب ءانْفإ ىلع ردقي الو ملاعلا عيمج ءانف ىلع ردقي ال

 مل اهب كسمت نم يتلا لوصألا يهو «ةّيردَقلا لوصأ نم فرط اذهف

 .نيدلا لوصأ دعاوق ىلع نيدحوملا ةلدأب هلالدتسا حصي

 يف اوعمتجا /!ةّيردَقلا ءامعز نم ةعبس نأ خيراوتلا باحصأ ركذ دقو

 نأ كلذو «بذكلاو ملظلا ىلع ةردقلا ةلأسم يف مهيزاخم ترهظف سلجم

 ؟بذكلاو ملظلا ىلع كو هللا ردقي له :ماظنلل لاق سلجملا كلذ بحاص

 هلعل وأ ىضم اميف بذك وأ ملظ دق هلعل ردن مل امهيلع ردق ول :لاقف

 نسح ةهج نم الإ نامألا كلذ نم نكي ملو «لبقتسملا يف بذكي وأ ملظي

 نم هجرخي ال ليلدلا نأل ءالف «هنم كلذ عوقو نم نّمؤي ليلد امأف «هب نظلا

 هنم هعوقو نم نمؤي مل هيلع ردق امو «هيلع ةردقلا

 ام ىلع ارداق هللا نوكي ال نأ اذه ىلع كمزلي :'”يراوسألا هل لاقف

 بحاص لصأ اهلعلو ؛ 7717 - 777 :ص قرفلا نيب قرفلا هباتك يف فلؤملا اضيأ اهدروأ )١(

 مصاوعلا يف يرفاعملا يبرعلا نبا اهلقن هنعو 88 ص ينييارفسإلا رفظملا يبأل نيدلاب ريصبتلا
 .(10 :ص) يبلاطلا رامع د قيقحتب مصاوقلا نم

 . 5177 ؛ص «هتمجرت تمدقت (0)
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 اه ادع تالا 5

 هعوقو نم نمؤي مل هيلع ردق ول هنأل «هلعفي ال هنأب ربخأ وأ هلعفي ال هنأ ملع

 . لبقتسملا ىف وأ ىضم اميف هنم

 هيف كلوق امف ؛مزال اذه :ماظّنلا هل لاقف

 ,«بذكلاو ملظلا لعف ىلع ردقي ال هللا نأ لوقأو امهنيب يوسأ انأ :لاقف

 .هنم الدع هلعف ناك نإ هلعفي ال هنأب ربخأ وأ هلعفي ال هنأ ملع ام لعف ىلع الو

 مهنم هللا ملع نمو ؛نوعرف يف لوقت ام :")يراوسألل لْيَذُهلا وبأ لاقف
 ؟ال مأ ناميإلا ىلع نيرداق اوناك له نونمؤي ال مهنأ

 , هنوقيطي ال ام مهفلك هللا نأ تلق دقف «هيلع اوردقي مل مهنأ :تلق نإف

 امف ناميإلا ىلع نيرداق اوناك مهنإ :تلق نإو «لالضو رفك كدنع اذهو

 هنع ربخأ وأ «هلعفي ال هنأ هنم هللا ملع ام مهضعب نم عقو دق ٌنوكي نأ كنمؤي

 . ماظُتلا لالتعاو « كلالتعا ")دوق ىلع هلعفي ال هنأب

 ؟تنأ لوقت امف انل مزال اذه :")لْيَذُهلا يبأل الاقف

 ال هنأ ملع ام ىلعو «بذكيو روجي نأ ىلع رداق هللا نأ لوقأ :لاقف

 ناك فيك «امهيلع ردق نيذللا بذكلاو روجلا لعف ول تيأرأ :هل الاقف

 تمدقت دقو .ريصبتلاو مصاوعلا يف لوقنملا ّصنلا نم اهتححصو ؛يداوسألا :لصألا يف )غ0(

 . 51717 'ص « هتمجرت

 "لوق" مصاوعلا ققحم اهتبثأو «كلالدتسا هيلإ دوقي ام ىلع يأ :طوطخملا يف يهاذك (؟)

 .٠ قايسلا اذكو « كلذ ىلع دعاست ال ةملكلا ةروص نكلو « قرفلا نيب قرفلا ققحم كلذكو

 ٠.17١ !ص «هتمجرت تمدقت ()
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 49 ةلالدلاو بهذملا نيب ةقفاوملا بوجو باب 96

 لعفي الو بذكي الو روجي ال هللا نأ ىلع تّلد يتلا [//4] لئالدلا لاح َنوكي
 ؟ هلعفي ال هنأ ملع ام

 .لاحم اذه :لاقف

 .هيلع رودقم وهو الاحم اذه نوكي فيك :هل الاقف

 .ىلاعت هللا ىلع تافآلا لوخد لاحمو ةفآ نع الإ عقي ال هنأل :لاقف

 الإ هنم عقي ال ام ىلع ارداق هناحبس هللا ٌنوكي نأ اضيأ لاحمو :هل الاقف

 .هيلع لخدت ةفآ نع

 رداق هناحبس هللا نأ لوقأ انأ :رمتعملا نب رشب مهل لاقف «ةثالثلا تهبف

 ال يذلا لفطلا بيذعت نم «هلعفي ال هنأ ملع ام ىلعو « بذكلاو روجلا ىلع

 لاح ام «بذكلاو روجلا نم هيلع ردق ام لعف ول تيأرأ :هل اولاقف

 .بذكي الو روجي ال هللا نأ ىلع تلد ىتلا لئالدلا

 القاع ذئنيح لفطلا ناكل «هبيذعت ىف ارئاج لفطلا هللا بذع ول :لاقف

 .هلدع ىلع اهتالالد ىف ءاهلاحب لئالدلا ناكو « باذعلل اقحتسم ايصاع اغلاب

 ؟الداع رؤَجلا لعفب نوكي فيك «'")7كئيع ْتَنْحَس :هل اولاقف

 هل نيرودقملا بذكلاو روجلا لعف ول لوقأ انأ :ارادرُملا مهل لاقف

 (ةنخس) يأ «برطي برط لثم هنيع تنخيسو ءاهترق دض نيعلا ةنْخّسو ؛ءاكبلاب هيلع ءاعد )00

 -.ه 171١ ةنس يف يفوت رمتعملا نب رشب ذيملت حيبص نب ىسيع ىسوم وبأ وه رادرملا (؟)

"5604 



 هس اس الا ٍ

 .9©2ابذاك املاظ اهلإ ناكل

 بذكلاو ملظلاب وهو حدملاو ةدابعلل اقحتسم نوكي ناك فيك :اولاقف

 هنم اعقو ولو بذكلاو روجلا ىلع رداق هنإ لوقأ انأ :ّجشألا مهل لاقف

 .الدع بلقني ال روجلا نأل تأطخأ هل اولاقف اهلاحب لئالدلا ناكو الدع اعقو

 لقعلا ناك ام بذكلاو روجلا هللا لعف ول لوقأ انأ :ىفاكسإلا هل لاقف

 .صوقنم وأ نونجمل اعقاو روجلا كلذ ناكو ادوجوم

 ردقي الو نيناجملا ملظ ىلع ردقي امنإ هللا نإ لوقت كنأك :هل اولاقف

 .ءالقعلا ملظ ىلع

 نع اكسمأ مشاه بأ هنباو يّئاّبَجلا ىلإ لازتعالا ةبون تهتنا املف

 .مهلوصأ ىلع اهنع مهتبوجأ داسفب امهملعل « ةلأسملا هذه يف باوجلا

 ارداق نكي مل هنم هعوقو حصي ملول هنأل «كلذ حصي :انلق ؛ بذكلاو ملظلا

 .هنم هعوقو ليحتسي ام ىلع ردقي ال هنأل «هيلع

 .705 :ميدنلا نبال تسرهفلا 21/١ ءا/٠ :ةلزتعملا تاقبط )044/1١( ءالبنلا مالعأ ريس د

 مصاوقلا نم مصاوعلا يف يبرعلا نبا دنعو .(00 ص «ريصبتلا) يف اهركذ ةدايز ةياكحلا يفو )١(

 طلغي دقو ءاميظع اركنم رشب يذاتسأ ىلع مترثكأ مكنإ" :رادرملا لوق يهو «(87 :ص)

 ....؟تنأ لوقت فيك :رشب هل لاقف «ذاتسألا
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 55 ةلالدلاو بهذملا نيب ةقفاوملا بوجو باب 06

 .هنم كلذ عوقو زوجي ال ملو :اولاق نإف

 نم هرودقمب هنم عقو ول كيأرأ :لاق نإف «هنع هانغو هحبقب هملعل :انلق

 ؟هتجاح وأ هلهج ىلع اليلد هنم كلذ عوقو ناك له بذكلاو ملظلا

 .اينغ املاع هانملع دق اننأل «لاحم اذه :انلق

 هلهج ىلع لدي ال «هنم كلذ عوقو نإ :لاقي نأ زوجي لهف :لاق نإف
 .هتجاحو

 وأ هلعاف لهج ىلع ملظلا ةلالد انفرع ثيح نم كلذ لاقي ال :هل ليق

 . هتجاح

 ملظلا عوقو ةلالد نع مكلأس نم لاؤس نع نوبيجت ال مكنأك :لاق نإف

 .تابثإ الو يفنب ةجاحو لهج ىلع «هنم بذكلاو

 يف باوجلا نع مهزجعب اورقأ دق ةّيردقلا ءالؤهف «لوقن كلذك :انلق

 هللا نأب انباحصأ لوق ىلإ اوعجر ولو «ردقلا يف مهلوصأ ىلع ةلأسملا هذه

 اولاحأو «هنم الّذع نوكي هتارودقم نم عقاو لكو «رودقم لك ىلع رداق ىلاعت

 مهزجعبو هموزلب اورقأ يذلا مازلإلا نم اوصلختل ؛هانّلحأ امك بذكلا هيلع

 .[ب/85] قيفوتلا هناحبس هللابو .هنم انصلخت امك هنع لاصفنالا نع
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 5 هقفلا لوصأ يف مهتلدأل انيفلاخم لوصأ ةافانم نايب - ؟ 0 ع

 بايلا ازهه نم يفاثلا لصفلا

 هقفلا لوصأ يف مهتلدأل انيفلاخم لوصأ ةافانم نايب يف

 ال ؛يهنلاو رمألاو مومعلا غيص يف 2'ةيفقاولا نأ «هللا مكدعسأ اوملعا

 نم ءيش ىلع ةئسلاو نآرقلا يف يتلا رهاوظلا نم ءيشب لالدتسالا مهنكمي

 رمألا غيصب لدتسا نإ هنأل ؛هقفلا ماكحأ نم ءيش ىلع الو «لوصألا لئاسم

 ؛ةلالدب الإ ايهن وأ ارمأ اهنوك ملعت ال كدنع ةغيصلا هذه نإ :هل ليق «يهنلاو

 ميرحت وأ بدن وأ بوجو ىلع لدت اهنأ ملعي مل « يهن وأ رمأ اهنأ ملع اذإو

 .اهاوس ةلالدب اهب دارملا ملعت نأ ىلإ اهيف فقوتف « ةلالدب الإ هيزنت وأ

 مومعلا اهب ديرأ له ملعيل اهيف فقوتلا همزل « عمجلا غبصب لدتسا اذإو

 هلصأ ىلع همزل «باطخلا ليلدب لدتسا اذإو ءاهاوس ةلالدب صوصخلا وأ

 ,هفالخ مأ همكح لثم وه له :هادع ام مكح هاوس ليلدب ملعيل «فقوتلا

 .اهيف هفقوتل ٌدِْكَك يبنلا لاعفأ نم ءيشب لالدتسالا هل سيلو

 رومأملا ةدارإب الإ ارمأ نوكي ال رمألا نأ ةّيردَقلا نم معز نم كلذكو

 ىلع الو هبابحتسا ىلع الو ءيش بوجو ىلع هلالدتسا حصي ال «1"2هب

 نأ ءاهاوس ةلالد ميقي نأ دعب الإ «ةنسلاو نآرقلا نم هب رمألا غيصب « هتحابإ

 مهب فيرعتلا مدقت )1١(
 .(47/1) يلزتعملا يرصبلا نيسحلا يبأل دمتعملا (؟)

 حلا



 9 9 ةلالدلاو بهذملا نيب ةقفاوملا بوجو باب ع 8

 .اهب نورقملا لْعفلا بطاخملا نم دارأ دق بطاخملا

 راص ءيش هنم و اذإ مومعلا نأ ئارلا باحصأ نم معز نمو

 ءيش اهنم ٌصخ دق مومع ةغيصب ام ءيش ىلع هلالدتسا حصي مل «2”المُجم

 .ةلمجم هدنع اهنأل

 الت ةمضكل ةلع زاكي[ ذل نين 2 ةيقرقلا هولا فيضان ناحل من لكذ

 .اهّتحص عنمي ال ةّلِعلا ضاقتنا نأ هلصأ نم ناك ذإ ءاهضاقتناب هيلع اهداسفإ

 لوق راكنإ هل سيلف «هب سايقلا كرت زاجأو ناسحتسالاب لاق نم لكو

 نأل ,؟'”يعرشلا سايقلاب هفلاخم لوق داسفإ الو «هقفلا نم ءيش يف هفلاخمل

 ناسحتساب سايقلا كرت ةلأسملا هذه يف نسحتسأ ينأ هل لوقي نأ هنكمي همصخ

 . هفالخ

 اقح مهعيمج لوق ىأرو « تايعرشلا يف نيدهتجملا بيوصتب لاق نمو

 هدحجي وأ هفلاخي اميف مكاحلا ىلإ همصخ ميدقت هل نكي مل «ىلاعت هللا دنع

 .هداهتجاب هيلع هاوعد نم

 هل زوجي ال «"”خسن صنلا ىلع ةدايزلا نأ يأ

 نم لوقلا اذه در هبو حيحص مازلإ فئصملا هركذ امو «مهقافتا هيلع سيلو مهدنع لوق وه )١(

 يودزبلا لوصأ حرش رارسألا فشك ؛(١/44١) يسخرسلا لوصأ :عجار «ةيفنحلا نم هدر

 .(” ى/ح)

 ىلع امأ «ليلد الب دهتجملا سفن يف عقي رظنلا نم عون هنأب هفرع نم لوق لصأ ىلع اذه لعل )١(
 ةلباقم يف ةيئزج ةحلصم لامعتسا وأ نيليلدلا ىوقأب لوقلا وأ «ليلد ىلإ ليلد نم لودع هنأ

 .(8//91) هقفلا لوصأ يف طيحملا عجار ,مامإلا هلاق ام مزلي الف « يلك سايق

 -لوصأللا ةيارد يف لوصولا ةياهن «(705/0) هقفلا لوصأ يف طيحملا رحبلا :عجار ()

 رلا لْمَأ نم معز نمو
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 : 5 هقفلا لوصأ يف مهتلدأل انيفلاخم لوصأ ةافانم نايب - ؟ 8

 باطخلل نكي مل نإو ؛«"'هيلع صوصنملا ىوس اميف باطخلا ليلد راكنإ
 .هل خسن صنلا ىلع ةدايزلا نأ هلوقل هجو الف «هادع اميف ةفلاخملا ىلع ليلد

00) 

 .(810/5"77) يدنهلا نيدلا يفصل

 صيصختب ةيفنحلا دنع هنع ربعيو «روهمجلا حالطصا يف ةفلاخملا موهفمب اضيأ هنع ربعيو
 :صاصجلا لاقو «(751/7) يودزبلا لوصأ حرش رارسألا فشك :عجار «ركذلاب ءيشلا

 ءاوس هفالخب هادع ام مكح نأ ىلع هيف ةلالد الو هيلع روصقم همكح ركذلاب صوصخملا»

 )191/١(. لوصألا يف لوصفلا «فاصوأ اذ ناك وأ ركذلاب امهدحأ صخف نيفصو اذ ناك
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 بابلا ازرق نم كاملا لصفلا
 هقفلا يف مهتّلدأو مهيواتفل انيفلاخم لوصأ ةافانم يف

 دنع رمخلا ءاعو ةراهطب يأرلا باحصأ لالدتسا نأ انباحصأ ركذ

 اذإ ةساجّنلا نأل « مهّلوصأ يفاني , ةساجنلا ليزي ٌلخلا نأ ىلع ؛ الخ اهبالقنا

 دبع نمل هاهو ةزاوط تناك ولف ايست ةيناحتلا »هي لارملا لكلاب تلطغ

 دعب لخلا ناك اذإو ءاسجن للا كلذ ّنوكي نأ بجول «لخلاب الخ اهبالقنا

 .لخلاب ال ةراهطلا ىلإ بلقنا اضيأ ءاعولا نأ ىلع لد «ارهاط بالقنالا

 دوعسم نبا ربخب رمتلا ذيبنب ءوضولا يف يأرلا ٍلْمَأ لالدتسا نأ اولاقو

 سايق فالخ يف لبقي ال دحاولا ربخ نأب مهلوق عم «")”حصي ال نجلا ةليل يف

 ربخو ؛لوصألا سايق فالخ ةالصلا يف ةهقهقلا [|/58] ربخ كلذكو ؛ لوصألا

 ؛ لوصألا سايق فالخ ةعلسلا ''مايق عم نمثلا يف افلتخا اذإ نيعيابتملا فلاحت

 ."7(رابج لجرلا» ربخو ءاهتميق عبر باجيإ يف ةلادلا نيع ىلع ةيانجلا ربخو

 مهلالدتسا حصي الف «لوصألا سايق فالخ ىلع تءاج رابخأ كلذ لك

 .(103/1) فالتخالاو عامجإلاو نئسلا يف طسوألا (1)
 .هانتبثأ ام باوصلاو « سايق عم :لصألا يف (؟)

 يف :باب «تايدلا يف «(بيعش /40417) دواد وبأ :ةريره يبأ ثيدح نم ظفللا اذه جرخأ ()

 ةبادلا يف :باب «ةعيدولاو ةيراعلا يف «(017/57) ىربكلا يف يئاسنلاو ؛اهلجرب حفنت ةبادلا

 .اهلجرب بيصت
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 ١ 5 هقفلا يف مهتّلدأو مهيواتفل انيفلاخم لوصأ ةافانم -'" 8

 .لوصألا سايق فالخ يف لبقي ال دحاولا ربخ نأ يف مهلصأ ىلع اهب

 يف رابخألا هذه اولبق ملف ءهل فلاخملا ربخلا نم ىلوأ سايقلا ناك نإف

 رابخألا لوبق انيلع اوركنأ ملف سايقلا نم ىلوأ ربخلا ناك نإو « سايقلا فالخ

 ةاقاسملا ربخو ء«ايارعلا ربخو ةارصملا ربخك سايقلا فالخ يف ةروهشملا

 .كلذ وحنو جرفلا سم نم ءوضولا ضقن ةن يف رابخألاو

 كرح اذإ امب ريثكلا ءاملا ريدقت يف سايقلاب يأرلا لْهَأ لالدتسا كلذكو

 بدوا 0 0 ا

 ا ل ب يللا

 ريداقملا يف مهلوصأ يفاني « مهرد يتئامب رارقإلا يفو «لاملا نم مظعلا ريدقت

 .اسايق دجوت ال

 اوتبثأو ءذح الو ةرافك باجيإ ىف لبقي ال سايقلا نأ اضيأ اولاق دقو

 ىلع مجرلا اوتبثأو ؛ءطولا ةرافك ىلع سايقلاب ناضمر رهش يف لكألا ةرافك

 نود وه يذلا ناسحتسالاب «تيبلا نم هانز عضوم يف 0 فلتخا نم

 700 و

 رئبلا وأ ضوحلا ىلإ جرخ نإ ءاهيف ثدحلا هقبس 2)[ْنم] ةالص ةحص يف

 .ملكتي مل ام ةريثك الاعفأ لعفو ىشمو ءاشّرلاو ولذلا حلصأو

 .قايسلا اهيضتقي انم ةدايز )١(



 9 9 ةلالدلاو بهذملا نيب ةقفاوملا بوجو باب 8 9

 لوق ىلع «هب َىِقاَرِعلا لالدتسا حصي ال «ءيش هنم ضخ مومع لكو

 ؛ المجم نوكي هنإ مهنم لاق نم

 مهلوق يفاني « هتالص ٌرخآ مامإلا ةالص نم مومأملا هكردأ ام نأب مهاوتفو

 .ميلستلاب اهمتخيو ريبكتلاب اهحتتفي هناب

 يفاني ؛لاتقلا يف ديسلا هل نِذأ اذإ حصي امنِإ دبعلا نامأ نأب مهاوتفو

 .رخآلا ىف نذإلا دض امهدحأ ىف نذإلاو «نامألا دض لاتقلا نأل «نذإلا

 . ةيافك هنم هانركذ اميفو « ريثك اذه لثمو

 هم د



© 

 :[ سنع كلاثإ باب

 ىواعَّدلا بلقو يعادتلا هوجو نايب يف
 يناعملاو ةّلدألا يف كارتشالاو

 ؛ ىلاعت هللا ءاش نإ اهتمجرت هذه ةسمخ لوصف ىلع لمتشا باب اذه

 .قيفوتلا هبو

 ؛ ىواعدلاو ةلئسألا بلق يف :لصف

 ؛ هب لدتسملا ىلع لالدتسالا بلق يف :لصو

 ؛ صنلاب لالدتسالا يف نيمصخلا كارتشا يف :لص

 ؛ نيهجو نم دحاولا رهاظلا يف امهكارتشا يف :لصف

 .اهبحاص ىلع اهسكعو للعلاو يناعملا بلق يف :لص

 هيضتقي ام اهنم لصف لك يف ركذنسو بابلا اذه لوصف هذهف





 5 ىواعدلاو ةلئسألا بلق ِ ١

 بايلا ازه نم لوزلا لصفلا

 ىواعدلاو ةلئسألا بلق يف

 :ةريثك بابلا اذه ةلثمأ

 [داسفلاو ةحصلا يف ىوعدلاب ىوعدلا ةلباقم]

 يفنلاو «[ب/مم] داسفلاو ةحصلا يف ىوعدلاب ىوعدلا ةلباقم :اهنم

 :تابثإلاو

 هيلع همصخ بلقيف «ةرورضلاب هلوق ةحص فرعي هنأ يعدي يعدمك

 ."7ةرورضلاب هلوق داسف ملعب هنأب هاوعد

 درفنا اذإف «هتفرعم يف ءالقعلا كارتشا يرورضلا ملعلا طرش نمو

 مكح يف زاج «هتفرعم يف ءالقعلا هكراشي ال ام يف ةرورضلا ىوعدب يعدملا
 درفني نأ زاج نإ «هلوق داسف يف ةرورضلا ءاعداب «هيلع هاوعد ٌبلق لّدجلا

 ٠ ضعب نود نيعدملا ضعب ةرورضلاب

 [ةدئافلا مدعلوأ مازلإلل لئاسلا ىلع لاؤسلا بلق]

 :هبهذم يف همازلإ لثمب هيلع هذوعو لئاسلا ىلع لاؤسلا بلق :اهنمو «9

 مهيلع بلق دقو ؛رظن ريغب مأ رظنب رظَنلا متبثأ له :رظَنلا ةافن لوقك

 .ةرورض بذكلا حبق ةلزتعملا ءاعداب كلذل لثم دقو « 71+ :ص لدجلا يف ةيفاكلا رظناو (1)
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 5 9 ... ىواعّدلا بلقو يعادتلا هوجو نايب باب 98 9

 اذه انيب دقو ءرظن ريغب مأ رظنب رظّنلا متيفن له :مهل ليق نأب «لاؤسلا اذه

 .©)اذه لبق رّظنلا تابثإ باب يف مازلإلا

 فالخ ىلع عقو ول هنع لأس يذلا نأب « لئاسلا ىلع لاؤسلا بلق اهنمو ؛

 .2''ةدئاف لاؤسلا كلذ ىف نوكي الف ءايقاب هيلع لاؤسلا ناكل « هنع لأس ام

 « ةضورفم تاولص سمخب هدابع هللا دّبعت اذامل :لئاسلا لوق :اذه لاثمو

 ادحاو اعوكر ةعكر لك يف ضرف َملو ؟ عبرأ نود وأ اهنم رثكأ وأ تس نود

 ؟ نيتدجتساو أ

 ةعكر لك يف لعج وأ "”سمخ نم رثكأ تاولصلا ضرف ول هللا نأل

 اذه هركذ يذلا لاؤسلاك كلذ نع لاؤسلا ناكل « نيعوكرو ةدحاو ةدجس

 .دوجسلاو عوكرلا دادعأو « تاولصلا دادعأ نم عرشلا هيلع رقتسا اميف لئاسلا

 باجيإب ناضمر رهش نييعت يف ةمكحلا نع لئاسلا لأس ول كلذكو

 هللا هبجوأ ول موصلا نأل ؛ةدئاف هلاؤسل نكي مل ءروهشلا رئاس نود ؛هيف موصلا

 .ناضمر رهش يف هباجيإ نع لاؤسلاك هيف لاؤسلا ناكل «ناضمر رهش ريغ يف

 نأل ءهيف ةدئاف ال تاوكزلا يف بَصّنلا ريداقم ةلع نع لاؤسلا كلذكو

 ( عرشلا هب درو يذلا رادقملا ريغ رادقمب ةاكزلا يف باصن لك ردق ول كيو هللا

 .هيف انكمم لاؤسلا اذه ناكل

 سيلو ؛ همكح ىف هيلع ضارتعا ال «ءاش امب هدابع دّبعتي نأ ىلاعت هللو

 )١( :ص ةيفاكلا 7١8.

 .الاثمو الصأ ةيفاكلا يف وه كلذك (؟)

 )*( .لئاسلا ىلع هبلق ةحصلو «لاؤسلا نم ةدئافلا مدعل فلؤملا نم ليلعت اذه

1 



 49 ىواعدلاو ةلئسألا بلق 9 ١

 .هيلع هبوجو ةلع نع لاؤسلا حصي ىتح ءابجاو هيلع ءيش

 .هرّذقو هللا هضرف ام عيمج ةّيردَقلا قيلعتب بابلا اذه يف رابتعا الو

 ناك اميف مصل « عرشلا هيلع رقتسا ام ريغب هدابع دبعت ول هنأل «ةحلصملا ىلع
 رابتعا ميلست ىلع اذهو «هريغ نود ةحلصملا وه كلذ نأ لاقي نأ هب دبعتي

 .مهل ةحلصملا

 قلخ ول هللا نإ لوقن « "”فيلكتلل ةلع حلاصملا سيلف انلصأ ىلع امأف

 نم نوملسي اوناك مهنأل مهل حلصأ ناك « فيلكتلا مهنع لازأو ةنجلا يف هدابع

 لجأل تادابعلا نكت مل اذإو «ديبأتلا ىلع ةرخآلا باذع نمو ايندلا بئاصم

 ررقت ام للع نع لاؤسلا لّطَب «هدابع فيلكت هللا ىلع بجوت ةلعل الو حلاصملا

 .فالخب درو ول نأ هب عرشلا درو ام فالخ ىلع لاؤسلا ءاقبل « عرشلا هيلع

 هنع لأسي ام فالخ نم هيلإ وعدي اميف لئاسلا ىلع لاؤسلا بلقنا نإو

 مكح يف هل لخدم الف ةلئسألا نم هيف ةدئاف ال امو ؛ةدئاف هلاؤسل نكي مل

 .لدجلاو رظنلا

 [بجعتلا قيرط ىلع لئاسلا ىلع لاؤسلا بلق]

 حلاصملا له :لوألا :نيلاؤس يف ةلزتعملاو ةرعاشألا نيب ةلأسملا يف فالخلا لمجم :ُتلق )١(

 له :يناثلا لاؤسلاو ؛ ةلزتعملا لوق يناثلاو ةرعاشألا لوق لوألا ؟ ةعوبتم مأ ماكحألل ةعبات

 لوق لوألا ؟لضفتلا ليبس ىلع مأ بوجولا ليبس ىلع فيلكتلا نم ةدوصقملا حلاصملا

 يف «تاقفاوملا « يبطاشلا كلذ يف عجار .ملعأ هللاو .ةنسلا لهأ رئاس لوق يناثلاو ةلزتعملا
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 ة 9 ... ىواعَّدلا بلقو يعادتلا هوجو نايب باب ِ ٍ

 (00هنم لئاسلا بجعت لثم

 حلصي الو « ةضيرفل حلصي اءوضو متيأر له :يعفاشل لاق يقارع :هلاثمو

 الو تقول حلصي اءوضو متيأر له :ّيعفاشلا لوقيف ؛ضئارفلا [|/4] رئاسل

 .©"”رخآ تقول حلصي

 01 ةضاحتسملا ءوضو يف لوقي َِعِفاَشلا نأ ءامهنم بجعتلا اذه هجوو

 «دحاولا تقولا ضئارفل حلصي هنأ لوقي ةفينح وبأو «ةدحاو ةضيرفل حلصي هنأ

 ةلأسملا هذه ىف نيمصخلا نم دحاو لكف « ؟؟”نيتقو ىف نيضرف هب يدؤت الو

 .هبحاص لوق نم بّجعتم

 نم مأب (00فئاقلا ةفرعم حصي فيك :يعفاشلل َيِقاَرعلا لوق كلذكو

 فيك :ّىعفاشلا هل لوقيف « صوصخلا ىلع هّمأب هَقِحلُي ىتح «ناتأرما هيف ىعذب

 . "مهب هقحلي ىتح نيتأرما نم لجرلا دلي

 قيرط ىلع لئاسلا هدروي يذلا لاؤسلا ٌبْلَق اضيأ سنجلا اذه نمو

 )١( :ص ةيفاكلا ٠

 نيبأو قدأ انه امو « فلاخملا يمسي نأ 50 ا 00

 0 ا :ةضاحتسملا (7)
 .(1١5؟ :ص) تافيرعتلا )١181/7( ءاملعلا روتسد « سافتلا نم

 )89/١(. ةعيرشلا لهأ فالتخا ةفرعم يف ةعيدبلا يناعملا (:)

 ؛ 191١( :ص) تافيرعتلا ؛دولوملا ءاضعأ ىلإ هرظنو هتسارفب بسنلا فرعي يذلا وه :فئاقلا (0)

 ةعوسوملا «ةفايق هفاتقيو رثألا فوقي نالف :لاقي « هفرعيل هرثأ عبتت ىنعمب فاق ردصم ةفايقلاو

 .(917/75) ةيتيوكلا ةيهقفلا
 هفلاخو ةفينح يبأ لوق وهو ؛ 7١١ :ص ةيفاكلا ةرابع يف يذلا شيوشتلا حضوي انه ام (1)

 .(؟5/١١) عئانصلا عئادب هابحاص

 نيف



 5 ىواعدلاو ةلئسألا بلق ٍ 8 ١

 2 و 0ع ع . 8 0 5

 اهزييمت يف يعفاشلا ةعرق نم سيكا متيأر له يعفاشل لاق يقارع :هلاثمو

7 0 5 4 
 لاقف « هيف قتعلا ذفني مل نم نيبو « هيف قتعلا ذفني نم نيبو «دبعلاو ٌرحلا نيب
 نيب هزييمت يف ةفينح يبأ ولد نم سيكأو بجعأ متنأ متيأر له :بيجملا هل

 . ")ةدحاولا رئبلا يف نّيعيتجملا سجنلاو رهاطلا

 ماسجألا نأ متمعز اذإ :©ةيتافصلل ماظّنلا لوق :تايلقعلا يف هلاثمو

 رئاسو براقعلاو تاّيحلاو رامحلاو ناسنإلا ٌنوكي نأ هنم بجو «دحاو سنج

 .ادحاو اسنج اهلك تادامجلا عم تاناويحلا

 سدج اهلك ضاَرْعألا نأب كلوق اذه نم بجعأ :ىّتاَمّصلا هل لوقيف

 سنج نم لهجلاو  رفكلا سنج نم ناميإلا نوكي نأ بجوي اذهو «دحاو

 اهلك ٍضاَرْعَألا نم تاداضتملا نوكت نأو «توكسلا سدج نم لوقلاو « ملعلا

 فالتخالا عوقو عم ءادحاو اسنج ماسجألا نوك نم بجعأ اذهو ؛ادحاو اسنج

 .اهب ةمئاقلا ضاَرْعَأْلا رئاسو ناوكألاو ناولأل ١ ىف امهنيب

 [اهدادضأب بهاذملا ليصفت يف ىواعدلا بلق]

 :اهدادضأب بهاذملا ليصفت ىف ىواعدلا بلق اهنمو ؛©

 بلقيف «ميناقأ ةثالث دحاو رهوج قو هللا نأ اهاوعد يف ىراصنلا لوقك

 .رهاوج ةثالث دحاو مونقأ هنأ معزي نم ىوعدب مهيلع ىوعدلا هذه

 نم ةئسلا لهأ رئاس مهو «هناحبس يرابلل تافصلا تابثإب لوقي نم لكل بقل :ةيتافصلا (؟)

 . ةيديرتاملاو ةرعاشألا

 نفك



 9 0 ىواعّدلا بلقو يعادتلا هوجو نايب باب 8 ٍ

 لوقلا ىلع ةردق مالكلا نأ «ةّيماَّركلا نم ّيمشسجلا ىعدا اذإ كلذكو

 مالكلا ىلع ةردقلا وه لوقلا نأ هيلع ىعدا نمم لصفني مل .,فورح لوقلاو

 ؛ فورح مالكلاو

 ملعلاو ءاهلحم يف ةايحلا ىلإ رقتفت ةردقلا نأ ةّيماَركلا نم لاق نمو

 مهليصفت مهيلع سكع نمم لصفني ال ءامهلحم يف ةايح ىلإ نارقتفي ال ةدارإلاو
 طرش نم سيلو ءاهلحم يف ةايحلا دوجو امهطرش نم ةدارولاو ملعلا نأ معزف

 .اهلحم ىف ةايحلا دوجو ةردقلا

 ؛دبعلا راكنإ عم دبعلا قتع ىلع ةداهشلاب مكحي ال :َيِقاَرِعلا لاق اذإو

 هيلع سكع نمم لصفني مل «قتعلل ةمألا راكنإ عم ةمألا قتع ىلع لبقيو
 مكحلا نم عنمو ؛هل دبعلا راكنإ عم دبعلا قتع يف ةداهشلا لوبقب لاقف « هليصفت

 .قتعلل اهراكنإ عم ةمألا قتع يف اهب

 فصنب ركذلا يف لاقف « ىثنألاو ركذلا نيب ةمألا سنج يف قرف اذإو

 ركذلا يف بجوأف « هّقْرَف هيلع سكع نمم لصفني مل «ىثنألا نود هتميق رشع

 .""”ركذلا يف هبجوأ ام ىثنألا يف بجوأو «ىثنألا يف هبجوأ ام

 .ةريثك اذه لاثمأو

 مكحلا يف وأ ةروصلا يف نيسناجتم نيئبش نيب لّصف نم نأ لصألاو

 ّبلق هيلع هّجوتي هنإف ءامهنيب قرفلا ىلع لاد عامجإ وأ صن [ب/+] ريغ نم

 .قرفلاو لضفلا بجوت ًةلالد امهنيب هقرف ىلع ميقي ىتح ؛هاوعد ٌسكعو هقرف

 7١١ -11١. :ص ةيفاكلا يف هلبق امو لاثملا اذه )١(
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 5 9 هب َلِدَئْسُملا ىلع لالدتسالا بلق ؟ 97

 بابلا ازرق نم يفاثلا لصفلا
 هب َلِدَْسُملا لع لالدتسالا بلق يف

008 
 :ةريثك لصفلا اذه ةلثمأ

 هجولا نم هبهذم لاطبإ يف هب لدتسملا ىلع لالدتسالا بالقنا :اهنم
 .همصخ ىلع هب لدتسا يذلا

 ملعي هللا ناك ول :اهلوقب ؛هللا ملع يفن ىلع ةلزتعملا لالدتساك اذهو

 ملعلا نأل هب ٌضتخي جلع مولعم لك يف هل ّنوكي نأ بجول ؛ مّلِعِب تامولعملا

 ّنوكي نأ زجي مل اذإو «ليصفتلا ىلع نيمولعمب قلعتي ال دهاشلا يف دحاولا

 مل امك مهنأل ؛هسفنب املاع هنوك لاطبإ يف مهيلع بلقني لالدتسا اذهو

 مل كلذك «ليصفتلا ىلع نيمولعم ملاعلا هب ملعي املع دهاشلا يف اودجي

 ىلع مهمزليف « ليصفتلا ىلع نيمولعم ملاعلا هب ملعي اًسْفن دهاشلا يف اودجي

 املاع هنوك هب اولطبأ ام لفمب «هسفنل وأ هسسفنب املاغ هلإلا نوك ٌلاطبإ مهلصأ
 .مهلالتعا اوضقن «دهاشلا يف هوربتعا ام فالخ ىلع هنوك اوزاجأ نإف « ملعب

 :هلصأب الئاق نكي مل اذإ هب َلِدَتْسُملا ىلع لالدتسالا بلق اهنمو ا

 نم ماسجألا يّرعت ةّيردَقلا نم زاجأ نم لالدتسا :تايلقعلا يف هلاثمو
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 عرو_-فاعتلا باقر ياتو نان با: و

 . ضعب ىلع مهضعب ؛ناوكألا نم وأ ناولألا

 الهف «هيف ّنْوك ال مسج دوجو تزجأ اذإ :يبعكلل مشاه وبأ لاق اذإف

 .هباحصأ ىلع بلقنم نيلالدتسالا نم دحاو لكو « هيف نول الب هدوجو تزجأ

 يرعت اولاحأ مهنأل «ءيش لالدتسالا اذه نم مهمزلي الف انباَحْضأ امأف

 .امهنيب اوقرفي ملو ناوكألاو ناولألا نم ماسجألا

 اذإ :هلوقب َنعْفاَشلا ىلع نّيقاّرعلا ضعب لالدتسا :تايعرشلا ىف هلاثمو

 هلالدتسا ٌّبلق يعفاشللف « لجأ الب ةباتكلا تزجأ الهف « لجأ الب مّلَسلا تزجأ

 . ةباتك

 امهنم دحاو لك نأل ءامهنم دحاو لك ىف ٌدساف لالدتسالا اذه لثمو

 دحأ ناك نإف «هيلع ىنبي يذلا لصألا نيبو «هنع لأسي يذلا عرفلا نيب قّرفُي

 ةيوست نم هانيب امك «امهنيب قرفلاب بلطُي مل «نيتلأسملا نيب ايؤوسم نيمصخلا

 .©)امهنم ماسجألا يرعت ةلاحتسا يف نوكلاو نوللا نيب انباَحْضَأ

 زاوج نم «لاملاب ةرافكلاو ةاكزلا نيب انباحصأ ةيوست :اضيأ هلاثمو

 تزجأ اذإ كلامل لوقي نأ ةفينح يبأل سيلو ءامهبوجو تقو ىلع امهميدقت
 كلامل الو «لوحلا ىلع ةاكزلا ميدقت تزجأ الهف « ثنحلا ىلع ةرافكلا ميدقت

 ميدقت تزجأ الهف «لوحلا ىلع ةاكزلا ميدقت متزجأ اذإ ةفينح يبأل لوقي نأ

 هاري ال امب هبحاص ىلع لدتسا امهنم دحاو لك نأل « ثنحلا ىلع ةرافكلا

 17١. :ص ةيفاكلا يف امم اليصأت رثكأ انهام )١(

 اال



 و 9 هب َلِدَتْسُملا ىلع لالدتسالا بلق  ؟ 0

 .هبهذم فالخ ىف هلالدتسا هيلع بلقنيف « اليلد

 قرفي ال هنأل نيتلأسملا نيتاه نيب قرفلاب بلاطي الف َيِعِفاَّشلا امأف

 همصخ بهذم هب دسفي ءىشب لدتسملا لالدتسا نوكي نأ :اهنمو (#:

 .همصخ لوق هب دسفأ يذلا هجولا نم هبهذم داسفإب هيلع دوعيف

 ءروسلا لئاوأ نم ةبآ [|/.0] تسيل ةيمستلا نأ ىلع يأرلا لْمَأ لالدتساك

 بلقنيف ءاهنم نوكي ال نأ بجو «روسلا لئاوأ نم اهركدم رْفَكُي ال امل :مهلوقب

 .اهنم اهنأ ىلع لد روسلا لئاوأ نم اهتبثم رفكي مل ةيآب هيلع

 هب لدتسملا ىلع ةلأسملا يَقِش دحأ يف لالدتسالا بالقنا :اهنمو ؛)
 :رخآلا قشلا ىف

 دحأ ليللا نأ :هلوقب رثولا بوجو ىلع نيِيِقاَرِعلا ضعب لالدتساك كلذو

 يف بجو « رضحلا يف تاعكر رشع راهنلا يف بجو اذإف «راهنلاك ةالصلا يفْرَظ
 رفاسملا نأب رفسلا ٌّقش يف هلالدتسا هيلع بلقنيف ؛ رضحلا يف تاعكر رشع ليلا

 .اهنم ٌرثكأ راهنلا يف هيلع بجي نأ لاحتسا « تاعكر تس راهنلاب هيلع بجو اذإ

 «تاعكر تس راهنلاب رفاسملا ىلع بجوأ دقف ءاثالث رتولا بجوأ نمو

 اهددع نم رثكأ ليللاب ةبجاولا تاعكرلا ددع لعجف ؛ تاعكر ينامث ليللابو
 بوجو يف «راهنلاو ليللا نيب ةيوستلا دارأ هنأل ءهطرش فالخ اذه «راهنلاب

 بوجو يف هيلع ادهاش ةيوستلا ىلع هدهاش راصف « تاعكرلا نم امهيف بجي ام
 .امهنيب قرفلا
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 49 ... ىواعّدلا بلقو يعادتلا هوجو نايب باب 93

 هب مكحلا نوكي هجو نم هب لدتسملا ىلع لالدتسالا بلق :اهنمو ؛

 ؛ هيلع هب لدتسملا لدتسا يذلا هجولا نم ىلوأ

 كلم اذإ :هلوقب «ءاسنلاب قالطلا رابتعا ىلع َيِقاَرِعلا لالدتسا :هلاثمو

 حاكن دبعلا كلم اذإ بجو «ةقلط ةرشع ْئنثا رئارح ةوسن عبرأ ىلع ّرحلا

 ىلع رحلا تاقلط ددع فصن كلمف «تاقلط تس نهيلع كلمي نأ نيتّرح

 نأل ىلوأ بلقلاب لالدتسالا اذهو « عبرألا هتاحوكنم فصن كلم امك « عبرأ

 نيتأرما يف اضيأ دبعلا كلم ولف «تاقلط تس نيترح نيتأرما نم كلمي ٌرحلا
 قالطلا نم كلمي ام ٌنوكي نأ بجاولاو «كلذ يف ّرحلا ىواسل تاقلط تس

 رابتعالا نم ىلوأ رابتعالا اذهو نيتأرما يف رحلا هكلمي امم لقأ نيتأرما ىلع

 .©)لوألا

 لدتسا يذلا هجولا ريغ نم هب لدتسملا ىلع لالدتسالا بلق :اهنمو ؛#©

 ؛ نيمكحلا نيب ب داضتلا عم هب

 اهيف اهنم نيسمخلا نأب رقبلا ةاكز يف هلوق ىلع َيِقاَرِعلا لالدتسا :هلاثمو

 داع اذإ ءادتبالا ىلع منغلا ةاكز يف ةبجاولا نسلا نإ :هلوقب «عبرو ةّنسُم

 نيثالثو تس يف تبجو امل نوبل تنبك « نيّصقو دعب دوعب امنإف ءاهبوجو

 اذهو « نيصقو دعب اهذوع ناك « نيعبسو ثس دعب اهبوجو داع مث « لبإلا نم

 الو لماك نس دعب دوعي امنإ (©")معنلا ةاكز يف دئاعلا نسلا نأب مهيلع بلقني

 .(9رسك هلبق ام نيبو هنيب نوكي الو ءرسكو نيعفش دعب دوعي

 .؟١؟7؟ :ص ةيفاكلا )١(

 .قايسلا هيضتقي ام ىلع ؛ منغلا :باوصلا لعلو اذك (؟)
 .777 :ص ةيفاكلا ()
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 5 هب َلِدَتْسُملا ىلع لالدتسالا بلق - ؟ 9

 ديزي ال نأ بجي رقبلا "'صقو نأب ةلأسملا هذه يف مهلالدتسا كلذكو

 اضيأ اذهو ؛نيعبرألاو نيثالثلا نيب صقولا يه ىتلا ةرشعلاك ءرشع ىلع

 صقولاك رسك هيف بجي ال نأ ىلإ دتمم رقبلا صقو نأب مهيلع بلقني
 . "0لوألا

 هك نم

 يف در امنأك «قنعلا رصق :ةغللا يف هيناعم نم صقولاو « فاقلا نكست دقو «نيتحتفب صقو )١(

 امل :عرشلا يف لمعتسا دقو .تقدو ترسك :يأ هقنع تصقو :لاقي :رسكلاو .ردصلا فوج

 ءرقبلاو منغلا يف نيتضيرفلا نيب ام :وه وأ « مدغلاو رقبلاو لبإلا ةاكز ةبصنأ يف نيتضيرفلا نيب

 )١90/19(. ةيتيوكلا ةيهقفلا ةعوسوملا .صاقوألا دحاو وهو « ةصاخ رقبلا يف وأ

 .7؟7 :ص ةيفاكلا (؟)
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 9 9 ... ىواعدلا بلقو يعادتلا هوجو نايب باب 9 9

 بايلا ازرق نم كائلا لصفلا
 صنلاب لالدتسالا يف لوؤسملاو لئاسلا كارتشا يف

 :اهضعب ركذنو ةريثك لصفلا اذه ةلثمأ

 ماحرألا يوذ رئاسو لاخلا ثيروت ىلع يأرلا لْمَأ لالدتسا اهنمف ا

 ىلع ليلد اذه ىف اولاق «©70هل ثراو ال نم ثراو لاخلا» يك ىبنلا لوقب

 :ةاوضاةل كراو ال ةنآلا ءهثراو وهف الاخ كلمت م نأ

 مهيلع لالدتسالا [باده] اذه ماحرألا يوذ ثيروت ىري ال نم بّلقو

 :نيهجو نم

 هعم ثرو ول هنأل «نيجوزلا دحأ نم لاخلا ثاريم طوقس :امهدحأ

 .رخآ ثراو عم ثري ال هنأ يضتقي صنلاو «هاوس ثراو عم اثراو ناكل

 معز نمو «ةّمعلا عم هثاريم طوقس يضتقي ربخلا نأ :يناثلا هجولاو د

 نأل ربخلا فلاخ دقف ةمعلل ناثلثلا نوكيو ثلغلا ثري ةمعلا عم لاخلا نأ

 لهأ هب لدتسا يذلا صنلا راصف «هاوس هل ثراو ال نمم هثاريم ىضتقا ربخلا

 لاقو «لاخلا ثاريم يف ءاج ام باب «ضئارفلا يف (راشب/ ١١١ 4) مقرب يذمرتلا هجرخأ 00(

 يئاسنلاو ؛ ةشئاع نع هيف ركذي ملو مهضعب هلسرأ دقو «بيرغ نسح ثيدح اذه :يذمرتلا

 ةشئاع ربخل نيلقانلا ظافلأ فالتخا ركذ :باب ءضئارفلا ىف )١١0/5( ىربكلا نئسلا ىف

 .لاخلا ثيروت يف

 ا



 ٍه 9 صنلاب لالدتسالا يف لوؤسملاو لئاسلا كارتشا 0

 .نيهجو نم مهيلع اليلد «لاخلا ثيروت يف يأرلا

 لوقب هيلع ةرافك ال ادمع لتاقلا نأ ىلع يأرلا لْمَأ لالدتسا :اهنمو ؛)
 يف اولاق 2[ :ءاسلا] 4 ةَسِمْؤُم ٍةَبقَر ُريرَحَم اََطَح اًنِمْؤُم َلَسَق نمل : كيو هللا
 «صنلا موهفمب مهنم لالدتسا اذهو «هيلع ةرافك ال دماعلا نأ ىلع ليلد اذه

 نوكي دقو «باوصلا دض نوكي دق أطخلا نأل مهيلع اليلد بلقني هقوطنمو

 ناك ءاوس «نيهجولا معي أطخلا ىلع ةرافكلا بوجو قيلعتف «دمعلا دض

 :؟نزعلا دض وأ باوصلا دض

 :هرئاظن اذه ىلع ننقو

 65 /ماعج ت0

 .7؟ :ص ةيفاكلا )١(

1 



 9 9 ... ىواعّتلا بلقو يعادتلا هوجو نايب باب 98 9

 بالا ازق نم عباارلا لصفلا

 نيهجو نم رهاظلا يف كارتشالا يف

008 
 :ةريثك اضيأ لصفلا اذه ةلثمأو

 امهدحأو «نيعضوم ىف رهاظلا لاؤسلا لئاسلا لمعتسي نأ :اهنم 4

 :ىلوأ هيلإ ريصملا نوكيف هنم دبال امم

 ربجي مل « اهيلع ىنبو ةحاس بصغ نم ىلع يأرلا لْهَأ لالدتساك كلذو

 الو ررض الر : دع يبنلا لوقب ( اهبحاص ىلع اهدرو هئانب نم اهعلق ىلع

 اهبحاص عنم ىف نأ ( مهيلع رهاظلا اذه بلق هجوو 20(مالسإلا ىف رارض

 هلامعتسا نم ىلوأ قشلا اذه ىف ربخلا اذه لامعتساو «هب ررض قاحلإ اهنم

 عاقيإ نم دبال بصاغلا نأ ىلع تعمجأ ةّمألا نأل «بصاغلا قش ىف

 :هب رارضإلا ةفص يف اوفلتخا امنإو «هتارورض

 ( هتميق همازلإب لاق نم مهنمو «هئانب نم بوصغملا علقب لاق نم مهنمف

 ءاضقلا :باب ؛ةيضقألا يف كلام هجرخأو ءاهانعم ىلع ءاملعلا عمجأ يتلا ثيداحألا نم وه )١(

 يف ة#ر تماصلا نب ةدابع ثيدح نم وهو ءالسرم (يمظعألا/ 0 :مقر قفرملا يف

 ؛ماكحألا يف (بيعش/ 71” )4٠ ةجام نباو ؛ (بيعش/ 71117) دمحأ هاور ةيضقألا ثيدح

 «(بيعش/7650) دمحأ دنع سابع نبا ثيدح نمو «هراج رضي ام هقح يف ىنب م :باب

 داحآلا يف مصاع يبأ نبا دنع كلام يبأ نب ةبلعث ثيدح نمو « (بيعش/7741) هجام نباو

 .( ١ ؟ةم) :مقر مكاحلا دنع يردخلا ديعس يبأ ثيدح نمو « (ةرباوجلا/ 70١٠ يناثملاو

8 



 بصاغلا نأل ىلوأ هنع ررضلا يفنب هنم بوصغملا قش ىلع ربخلا لمح ناكف
 .هب ام ررض قاحلإ نم دبال

 ىلع اهلمح نم لالدتساو «ءورقلا ةبآب نيقيرفلا لالدتسا اهنمو 2#

 .اذه دعب حيجرتلا ةلثمأ يف هركذن امك ؛ هيلع قاقتشالا ةلالدل « ىلوأ راهطألا

 فالتخال ةدحاو ةيبآب لالدتسالا ىف لوؤسملاو لئاسلا فالتخا اهنمو ؛ه

 ؛ امهيف نيتءارقلا

 نم نإف «[: :ةدئاملا]  ٍنيبَكْلا َلِإ َمُكَلْنََول :ءوضولا ةيآ يف هلوقك
 «سوؤرلا ىلع فطعلاب لجرألا ضّمخ نم ةءارقب لدتسا امهيلع حسملا ىأر

 هوجولا ىلع فطعلاب لجرألا بصن نم ةءارقب لدتسا امهلسغ بجوأ نمو

 برق لجأ نم اهل هضفخ ىنعم ىلع اهضفخ نم ةءارق لوأتو «يديألاو

 :ازغلا

 ؛ رخآ رهاظ هدهاش امهدحأو نيليوأت لمتحي رهاظ ىف اعزانتي نأ :اهنمو 0

 لدتعا اذإ هتاعكر ددع ىف كاشلا نأ ىلع يأرلا ٍلْمَأ لالدتسا :2")هلاثمو
 ,"7(باوصلا رحتيلف هتالص يف مكدحأ كش اذإ» :ة#: هلوقب « ىرحتي كشلا

 ليوأتلا اذهو ( نيقيلا ىلع ءانبلاو باوصلا ىلإ دصقلاب يرحتلا هانعم انلقو

 [/>] اعبرأ مأ ىلص اثالثأ ردي ملف مكدحأ كش اذإ» :ّةْكَك يبنلا لوق هدعاسي

 7١/7 - 1١. يبرعلا نبال نآرقلا ماكحأ رظناو ؛ 754 :ص ةيفاكلا (1)

 .77؟ 84 :ص ةيفاكلا (؟)

 (101) :اهنم باوبأ يف يراخبلا :دوعسم نب هللا دبع ثيدح نم ناخيشلا ظفللا اذهب هجرخأ 0

 وهسلا باب «دجاسملا يف (01/1) مقر ملسمو «ناك ثيح ةلبقلا وحن هجوتلا باب « ةلبقلا يف
 .هل دوجسلاو ةالصلا يف

 يذلا



 99 ... ىواعّتلا بلقو يعادتلا هوجو نايب باب ©

 .©"70نيقتسا ام ىلع نبيلو كشلا غليلف

 مهفلا ىلإ قبسأ امهدحأ نيهجو نم رهاظلا يف اعزانتي نأ :اهنمو ؛©

 ؛رخآلا نم ىلوأ نوكيف

 لوقب ةعدب ثالثلا تاقلطلا عمج نأ ىلع يأرلا لْمَأ لالدتسا :هلاثمو

 , "”تاقلطلا ددع قيرفت كلذب اوبجوأو «[007 :ةرقبلا] «ِنادرم قلل ىلاعت هللا

 هجولا اذهو «دحاو رهط يف تاقلطلا قيرفت زاوج يف زاجحلا ٌلهأ مهيلع هبّلقو
 . "7ههفلا ىلإ قبسأ

 ةلأسملا ىقش دحأ ىف نيمصخلا دحأ ليلد رهاظلا ّنوكي نأ :اهنمو 4

 ؛ ةلأسملا ىف ىناثلا قشلا ىف رخآلا ليلدو

 تاقلط ثالث ةرحلا هتأرما نم كلمي دبعلا نأ ىلع يأرلا لْمَأ لالدتساك
> 524 

 *هَريع ابق مت َّقَح دعب أم رُأ َلَي اكد اهَمَلَط ناو هلوق ىلإ نايم قَكَطلال :هلوقب
 هتأرما نم كلمي رحلا نأ ىلع ليلد هنيعب اذه مهوفلاخم لاقو « [0*77- ؟؟ :ةرقبلا]

 .قيفوتلا هللابو .2!”ىلوأ لمكألا قشلا ىف ةبآلا لامعتساو « تاقلط ثالث ِةَمألا

 يف وهسلا باب «دجاسملا يف (01/1) مقر ملسم :يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم هجرخأ )١(

 يف كش اذإ ركذ ام يلصملا مامتإ باب ؛ةالصلا يف (4؟) مقر كلامو ؛هل دوجسلاو ةالصلا

 (993) مقر يذمرتلاو ًاسمخ ىلص اذإ باب ؛ةالصلا يف (١٠١؟4) مقر دواد وبأو «هتالص

 .ناصقنلاو ةدايزلا يف كشيف يلصي لجرلا يف ءاج ام باب «ةالصلا يف

 نآرقلا ماكحأ «(؟54/1) يبرعلا نبال نآرقلا ماكحأ 9//9(2؟) صاصجلل نآرقلا ماكحأ (؟)

 )154/١(. يسارهلا ايكلل

 .ابلاغ هيمسي ال ةيفاكلا بحاصو فلاخملا يمسي انه هنأ ريغ «4 :ص ةيفاكلا ()

 .77؟6 :ص ةيفاكلا (:)
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 9 اهساكعناو للعلاو يناعملا بلق 3

 بايلا ا زف نم سمائما لصفلا

 اهساكعناو للعلاو يناعملا بلق يف
270 

 : يو هللا ءاش نإ اهتمجرت هذه لوصف ةعبرأ ىلع لمتشي لصفلا اذه

 ؛ للعلا يف سكعلاو بلقلا ماسقأ يف :اهنم لصف ©

 مازلإ اهمكح دض يف اهبحاص ىلع اهسكعو ةلِعلا بلق نأ يف :لصف ؛8
 يحض

 ؛ احيحص ابلق نوكي ام نايب يف :لصف

 ؛هارجم يرجي امو دسافلا بلقلا يف :لصف ؛)

 .ىلاعت هللا ءاش نإ « هاضتقم لوصفلا هذه نم دحاو لك يف ركذنسو

0 
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 9 9 ... ىواعّدلا بلقو يعادتلا هوجو نايب باب ع 5

 سلعلاو لتلا باي نم سمازلا لمصؤلا لوسعف نم لولا لصفلا

 :ٌماسقأ ةلع لولعملاو الولعم ةّلعلا بلق نأ انباَحْصَأ ضعب رّكذ

 ةّلعلا بلق هيف حصيف ءاّيلقع امهالك ةلعلاو مكحلا ّنوكي نأ :اهنم 8

 ؛ هيفرط دحأب رارقإلا عم هعوضوم يف هسكع ناكمإب هلثم يف

 ( ملاع هنأب انعم مهرارقإ عم ىلاعت هللا ملع يف انل ةلزتعملا فالخ :هلاثمو

 ىلع مكحلا تابثإب لدتسنف «ةبجوملا ةفصلا يف عازنو مكحلاب رارقإ اذهو

 .ةفصلا تابثإ

 لدتسنف « ملاعب سيلو ملع هل هللا نأ "معز نم فالخ هنم سكعلا ىلعو

 ةفصلا ميلست عم مكحلا يف فالخ هنأل مكحلا تابثإ ىلع ةفصلا تابثإب هيلع

 نيلالدتسالا نيذه نم دحاو لك ىلع ضرتعي نأ دحألا سيلو «هل ةبجوملا

 .رخآلل دهاش اهنم دحاو لك نأل ؛هيفرط دحأ هميلست عم « هسكع ناكمإب

 حصي الف ءايعرش مكحلاو ايلقع افصو لالتعالا ٌنوكي نأ :اهنمو ؛ه)

 ؛ يلقعلا فصولل ةلع يعرشلا مكحلا َنوكي نأ ةلاحتسال هيف بلقلا ىوعد

 . عجاريلف « 778 :ص عئشانلا ةيفاكلا يف هامس )١(

 الل



 99 اهساكعناو للعلاو يناعم ا بلق 3

 .هيف ابرلا توبث لجأ نم اليكم وأ

 سكعلاب دادزيف «ايعرش امهالك مكحلاو فصولا ٌنوكي نأ :اهنمو

 ؛ هيف

 هنأل «هناعلو هٌراهظ حصي يمّذلا نأ يف هيو ّيعِفاَّشلا لالتعا :هلاثمو

 هقالط ّحص امنإ [بام+] ملسملا نأب اذه سكع نمو «ملسملاك هقالط ")حصي

 ةحصل ةَّلع ناك نإو قالطلا نأل «هضارتعا يف لطبُم وهف « هناعلو هراهظ ةحصل
 تحو +« قالطلا ةحتفل ةلعقاعللاوب راهظلا "حم ناك وأ -قاعللاو زاهللا

 ءرخآلا ةحص امهدحأ ةحص نم بجوو «هتلع لولعملا قرافي ال نأ امهنم

 ."0ناعللاو راهظلا هنم حص يمذلا نم قالطلا حص اذإف

 نم نوكي الو «نيْيَعرش وأ نّيَيلقع ةلعلاو مكحلا ٌنوكي نأ :اهنمو ؛)
 ؛ هسكع ناكمإب هداسفإ حصيف « نيفرطلا دحأ بوجوب ٌدارقإ مصخلا

 مدعي الو ؛هلحم يف ىقبي ضَرَعلا نأ معز نم لوق :تايلقعلا يف هلاثمو
 و

 نايرط نم عنمي هدوجو نأب هلوق هيلع سكعنيف «هلحم يف هدض نايرطب الإ

 .هيلع هلض

 ليلدب ءاهفذح نودب حصي ال مالكلا نأل «يفنلا مال فذح باوصلاو ء حصي ال :لصألا يف )١(

 زاوج يف اريثك لصف هنأ ريغ « 114 :ص هقالط ىلع يمذلا راهظ سايقب لثم ةيفاكلا بحاص (؟)
 نيم ىلع تاوجلل:يخ لدمأت نب ادن كلوب هدرز اه: قامو هتايشرتلا يف ةهلفلا اذه

 .سايقلا نم عونلا اذه ىلع ضرتعا
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 0-0 ... ىواعّدلا بلقو يعادتلا هوجو نايب باب 0

 مكح عفرت ةالصلا يف ةمامإلا نأ معز نم لوق :تايعرشلا يف هلاثمو

 اهنأل ةمامإلا مكح عفري رفكلا نأب هيلع سكعنيف «امهعامتجا ةلاحتسال ءرْفكلا

 .")رفكلا دوجو عم حصت ال

 ,")احيرص اهب ُلَمعُملا مكح يفن يف للعُملا ىلع ةلهلا ُبلق :اهنمو ؛
 .ةلهلا ّصخ نم لوق ىلع

 ىلع كدي كلذ نأ نيبو ؛ةلهلا صيصخت هفروي يذلا بلقلا انركذ دقو
 نم اهب ىلوأ امهدحأ سيلو «نييفانتم نيمكحل ةلع اهنوك ةلاحتسال اهداسف

 .امهيف ناكمإلا عم رخآلا

 0257| عتب دعم

 « ةالصلا يف ةمامإلا مكحب لثم انه مامإلاو ؛ةالصلا قلطمب ٠ :ص ةيفاكلا يف لثم )0(

 . لمأتيلف
 .ملعأ هللاو .اّنم ريدقتلاو « لصألا يف ةحضاو ريغ 0,0
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 عرو_طستر لمار نع بلق* عه

 سمالا لصؤلا لوصف نم يئاثلا لصفلا

 ةلعلا يف كارتشالاو بلقلا نايب يف

 ىلع لدي يذلاف ءاحيحص امازلإ بلقلا نوك يف مالكلا وه لصفلا اذهو

 َّنأ ىلع مهّفافتا «حيحص ٌّمازلإ اهمكح ّدض يف اهبحاص ىلع ةلعلا بلق نأ

 داسف ىلع ليلد ربخلا نأ هل نيبف «هبهذم حيحصت يف ربخ رهاظب لدتسا نم
 .هب لوألا لدتسملا عاطقنا هب رهظو احيحص مازلإلا ناك «هلوق

 داسفإ يف ةّلِعلا تبلقناف ءاهب هبهذم حيحصتب ةلع بصن نم كلذكو

 سيلو «هتلعو هتلالدب هلوق حيحصت يف هعاطقنا بجوي ؛ هيلع اهبالقناب هبهذم

 مازلإلا ةهج نم امهنيب هقرف نإف «هلصأو هعرف نيب قرف راهظإب لاقتنالا هل

 دق نيئيش نيب اقرفم هنوك عم «هلالدتسا ةهج نم امهنيب قرفلا هيلع بجوي
 . الَّوأ امهنيب ٌممجلا ىعدا

 ىلع حجري امك ءرخآلا مكحلا ىلع ةلعلا يّمُْكَح دحأ حيجرت هل سيلو

 ىلع اهحيجرت حصي الو «اهريغ ىلع ةلالدلا حيجرت حمصي هنأل ءاهضراعت ةلع



 يون هدا اك هاقاطودبعا يوب ... ىواعّدلا بلقو يعادتلا هوجو نايب باب

 سم لا لصفلا لوصو نم كائلا لصفلا

 حيحصلا بلقلا نايبو للعلا بلق يف

 :اهضعب ركذنو ءاهيصحن نأ نم رثكأ لصفلا اذه ةلثمأو

 ناويحلا نم سنج اهنأب ليخلا ةاكز يف يأرلا لْمَأ لالتعا :اهنمف :ه)
 اذهو «معّتلاك هسج يف ةاكزلا بوجو حصيف «2"”رّدلاو لسَّنلا ءاغتبا ماسُت

 معنلا ىلع اسايق ةاكزلا هسنج نم دحاولا يف بجي ال نأ يف مهيلع بلقي

 . حيحص هجولا اذه ىلع بلقلا اذهف

 ىلع اهئانإو ليخلا روكذ نيب ةيوستلا يف مهيلع ةلعلا هذه بّلق ْنمو
 ةاكزلا بجو امل معنلا نإ :لاقو «معنلا ىلع اسايق ةاكزلا مكح يف دارفنالا

 نع ةدرفنملا اهثانإ يفو « ثانإلا ىلع ةدرفنملا اهروكذ يف بجو اهسنج يف
 مل «ثانإلا نع تدرفنا اذإ ليخلا روكذ يف ةاكزلا بجي مل املو ؛روكذلا

 وأ ابوجو ةاكزلا مكح يف ناسنجلا يوتسيل ءاهسنج يف الو اهثانإ يف بجت
 فالح عرفلا يف هجولا اذه [|/م0] ىلع هتلع ريسفت نأل ادساف هّيلق ناك ءاطوقس

 . لصألا يف اهريسفت

 فلتخي ددع وذ هنأب « ءاسنلاب قالطلا ددع رابتعا يف مهلالتعا :اهنمو

 نمو هل رشابملاب هرابتعا نإف «مهيلع ٌبولقم «ةدعلا ىلع اسايق ةيرحلاو قرلاب
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 0 د تت يت ادع سا اهساكعناو للعلاو يناعم ا بلق ؛

 .ةدعلا ىلع اسايق هيف قدصي

 ظفل سنج ريغ نم هيف مكحلا ظفل نوكي ام اضيأ حيحصلا بلقلا نمو
 ؛ هيلع بولقملا للعملا مكحلا

 اهلمحتي أطخ لوتقملا دبعلا ةيد نأ يف يأرلا لْمَأ لالتعا :هلاثمو
 هلتق يف بجت ةرافكلا نأب وأ ءادمع هلتق يف عورشم صاصقلا نأب « ةلقاعلا

 بلقيف ؛رحلا ىلع اسايق ةلقاعلا ىلع أطخلا يف هّلدب ّنوكي نأ بجوف ءأطخ

 أطخلا يف هسفن لدب ٌلماح ّنوكي نأ بجوت ةلعلاو :مهل لاقي نأب مهيلع اذه

 هسفن لدب ةلقاعلا تلمحت يذلا رحلا ىلع اسايق «أطخلا يف هفارطأ لدب َلماح

 . هسفن لدب كلذك يناجلا ىلع دبعلا فارطأ لدب ناكو اذه حص اذإو «هفارطأو

 رحلا ىلع اسايق دبعلاب رحلا لتق مهباجيإ يف مهل ةلع لك كلذكو

 اذه ىلعف «هفارطأب هفارطأ ذخؤي ال نم هب لتقي ال نأب مهيلع بلقني «رحلاب
 .بلقلا ٌمصي حيرصتلا

 مكح نيب هيف ةيوستلا بجي لوقي نأب مهيلع ةلعلا هذه سكعي نم امأف

 . لمجم همكح نأل ةدساف هتلعف « سفنلاو فرطلا

 «ةلأسملا يقش دحأ يف ةلعلا نوكت نأ ءاضيأ حيحصلا بلقلا نمو

 ؛ "”حيرص نيقشلا يف اهمكحو ءرخآلا اهقش يف للعملا ىلع بلقنتو

 ثالث ةرحلا هتأرما نم كلمي دبعلا نأ يف يأرلا لْمَأ لالتعا :هلاثمو
 كلم ناكف ءاليإلاو راهظلاك حاكنلا قوقح نم قالطلا نإ :مهلوقب , تاقلط

 .؟78 :ص ةيفاكلا :رظنأ مهبملا بلقلا ىمسيو )١(
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 9 9 ... ىواعّدلا بلقو يعادتلا هوجو نايب باب 9 2

 قالطلل هكلم كلذك ءاهنم رحلا كلمك ةرحلا هتأرما يف ءاليإلاو راهظلل دبعلا

 مهيلع بلقنيو «دبعلا قش يف مهنم لالتعا اذهف ؛اهنم رحلا كلمك ةرحلا نم

 ؛ءاليإو راهظ نم ةرحلا نم كلم ام ةمألا نم كلمي رحلا :لاقي نأب « ٌّقش يف

 «ىرخألا نم هكلمي ام لثم قالطلا نم امهنم دحاو لك نم كلمي كلذكو

 ىلع «حاكنلا قوقح نم قح «ءاليإلاو راهظلاو قالطلا نم دحاو لك نأل

 . "7ههلالتعا يف هوركذ يذلا هجولا

 مومع يفانت مكحلل هّتلع للعملا بيصنت نأ اضيأ حبحصلا بلقلا نمو

 يللا نتي نا هتك ان ىلي ل هةية اهدادزو داع سيزون
 ءازجأ يف اهريثأت هيلع ىعدا دق للعملا نألو ءاحيحص هبلق نوكيف « سدجلا

 نالطب كلذ يفو « سنجلا ضعب يف ةرثؤم ريغ اهنأ بلقلاب رهظو «سنجلا
 .ىلوألا هاوعد

 يتلا هوجولا دحأ نم اهمكح دض يف للعملا ىلع ةلعلا بلق حص ىنمو
 .اهب هلالدتسا لطب ءاهانركذ

 )١( :ص ةيفاكلا 8"77.



 جرو __طهتكشر لامار نانا بلت« ع

 باقلا يف سمائلا لمؤلا لوصف نم عبارلا لصملا
 دسافلا بلقلا هوجو نايب

0700 

 انركذ دقو « '"7ةيوستلا بلق ءاهقفلا هيمسي ام دسافلا بلقلا هوجو دحأ

 ريسفت نأ هداسف هجوو « لصفلا اذه لبق يذلا لصفلا ىف ليخلا ةاكز يف هلاثم

 ةلع مكح ريصيف «هيلع سيقملا لصألا يف اهريسفت فالخ عرفلا يف ةيوستلا

 . 9اامجم اهّمكح ّنوكي نأ زوجي الف تالمجملا رّسفت ةلعلاو « المْجُم بلاقلا

 بهذم ىلع ريثأت [بامالإ ةلعلل نوكي نأ دسافلا بلقلا هوجو نمو

 .بلاقلا بهذم ىلع ريثأت اهفاصوأل نوكي الو ؛ للعملا

 قالط هنأب « ىعجر ةنونيبلا ظفلب قالطلا نأ ىف لتعا ىعفاش :هلاثمو

 اهبلقف «حيرصلا قالطلا ظفلك ءددع لامك الو لدب ريغ نم اهب لوخدم

 نأ بجوي ددع لامك الو لدب ريغ نم اهب لوخدم قالط هنأب هيلع َيَقاَرِعلا

 ول بلاقلا نأل دساف بلقلا اذهو ؛ قالطلاك هاضتقمو هظفل ةقيقح هيف ربتعت

 « 71794 - 78 :ص ةيفاكلا يف امك ءرابتعالا بلق ىمسيو «ةقرفتلا بلق اضيأ ىمسيو )١(

 لوقيف ؛ ةساجنلا ةلازإك «ةين الب تحصف ؛ءاملا ةراهط هنأب «ءوضولا ةين يف مهليلعت :هلاثمو

 .ةساجنلا ةلازإك « ةينلا مكح يف عئاملاو دماجلا هيف يوتسي نأ بجو :بلاقلا

 ىرخأ اهجوأ ةيفاكلا بحاص شقانو «"”ةيوستلا بلق" لوبق يف فالخلا هجوأ دحأ اذه (؟)

 هرابتعا يف فالخلاو ؛ةيوستلا سايق لوبق يف فالخلا ىلع ءانب بلقلا لوبق يف فالخلاك

 باوجلا يف لصف دقو «عازنلا عضوم يف حيرصلاب هتلباقم يف فالخلاو «ةضراعم وأ اضقن

 .7 41 - 778 :ص رظناو احيحص ابلق ةيوستلا بلق هرابتعال كلذ لك ىلع
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 99 ... ىواعَّدلا بلقو يعادتلا هوجو نايب باب 3

 هظفل ةقيقح رابتعا بجوف اهب الوخدم فداص قالط :هلوق ىلع رصتقا

 ؛هيلإ ددعلاو لدبلا ٌمِض ريغ نم ؛هلصأ ىلع كلذ ّمصل ؛قالطلاك هاضتقمو

 .للعملا ةلع فاصوأ ضعب هطاقسإ عم هبلق لطب كلذ ىلع رصتقا ولو

 هيل ايزل يلع ىلع ماع مرو محلا ام يلا روراتاتاكو

 ةلعب اضراعم ناكو «ةلعلل ابلاق نكي مل « لّلعملا مُكح ّدض وه امكح ةدايزلاو

 دعب حيجرتلا باب يف هركذن امل ؛ '')اهنم ىلوأ ىلوألا ةلعلا نوكتو ؛اهاوس

 .اذه

 فالخلا ركذو «بلقلا عاونا فعضأ هنأ ركذو «رييغت بلق 747 :ص ةيفاكلا بحاص هامس )١(

 (هنأ) دهشتلا طوقس مهليلعت :هلاثمو ؛هتحص ينييرافسإلا قاحسإ يبأ ىلإ بسنو «كلذ يف

 ؛دوجسلاو عوكرلا تاحيبستك ابجاو نوكي الف ةالصلا لالخ يف ةءارقلا ىرجم يرجي ال ركذ

 .ةءارقلاو ريبكتلاك ابجاو هسنج ناكف «هراركت ىلاوتي ال ةالصلا يف ركذ :بلاقلا لوقيف
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 لدجلا يف ةلمعتسملا قورفلا هوجو نايب

 :عاونأ لدجلا لهأ ةنسلأ ىلع ةيراجلا قورفلا نأ ملعا

 .بهاذملاو لاوقألا يف قورف :اهنم

 .اهلاحمو ةلدألا يف قورف :اهنمو

 ضيعبت ىلإ يدؤي هجو ىلع «ةلدألا ماكحأ يف قورف :اهنمو

 .دحاولا ليلدلا ماكحأ

 هذه عمجتو دسافو حيحص ىلإ مسقني عاونألا هذه نم دحاو لكو

 :اهتمجرت هذه « لوصف ةسمخ اهماسقأو عاونألا

 .اهنيب قرفلا ةلاحتسا لقعلاب ملعي ءايشأ نيب قورف يف :لصف

 عمج دق نيئيش نيب قرفلا نم لقعلا بجوي ام نايب يف :لصف
 . عماج امهنيب



 2 و3 - 3 3 . 0 3 امج 2

 قورف ىف :لصو
 نس ا

2 
 ةنلا مسر ىلع اهعضو ي ىف ةدساف وأ

10 

 رمتسم ةحيحص قورف يف :لصف
0-0 
 نإ

 هم

 .رظَتلاو لدجلا نيناوق



 35 اهثلاحتسا لقعلاب مّلعُي يتلا قورفلا نايب 9 ١-

 لولا لصفلا

 اهئلاحتسا لفعلاب ملعي ينلا قورفلا نايب يف

 [تايلقعلا يف ةدسافلا قورفلا]

 :ةيلقعلا مولعلا نم ةريثك ةلثمأ لصفلا اذهل

 همالك هميسقتو « قو هللا مالك ماسقأ نيب لْيَذُهلا يبأ قرف :اهنم ا

 عم « لحم يف همالك يقابو «نك ءيشلل هلوق وهو لحم يف ال مسق :نيمسق

 .نك :انلوق سنج نم «نك :ءيشلل هلوق نأ همعز

 ىلع حصي ام امهنم دحاو لك ىلع حصي نيلئامتملا نأ بجوي لقعلاو
 .رخآلا ىلع ليحتسي امب امهدحأ صاصتخا زوجي الو ءرخآلا

 ائيش قلخ اذإ هللا نأ وهو « كيو هللا تارودقم ىف ماظّنلا قف :اهنمو ©

 ؛هيف دبعلل حالص ال ام قلخ ىلع ردقي مل «هديبعل حالص هيف اضّرع وأ امسج

 ةفصلاو سنجلا ىف هقلخ دق ام لثم ناك نإو «هقلخ يذلا سنجلا كلذ نم

 .ةروصلاو

 ةرودقم اهنوك ةحص يف دحاولا سنجلا ءازجأ نيب ةقرفتلا ليحي لقعلاو

 ال هللا نأ معز ْنأ ىلإ هأجلأ دق «ةلأسملا هذه يف ماظّنلا لوقو «ةرودقم ريغ وأ

 لهأ باذع يف ديزي نأ ىلع الو [!/4] ةرذ ةنجلا لهأ ميعن يف ديزي نأ ىلع ردقي
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 99 لدجلا يف ةلمعتسملا قورفلا دوجو نايب باب 0

 هللا نإ ةّيردَقلا نم هعابتأو "'يراوسألا ىلع لوق ةعدبلا هذه سنج نمو

 الاهبأ ملعتاب كادخل] ىلع ندعي الو ؟ةتلجيب هنأ ملعتا# ىلع ناتي ىلاعت

 ىلع رداق ناسنإلا نأب هلوق عم اذه .هقلخ ام سنج نم ناك نإو «هقلخي

 .رخآلا نود امهّدحأ لعف ناك نإو « نيدضلا

 نأ يف الا سارعو فيلأتلا نيب هنباو يّئاّبجلا قرف اهنمو ؛

 يف هاوس رخآ ضّرع دوجو حصي الو ( نيّلحم يف دجوي ضرع فيلأتلا

 . نيلحم يف ضرع لك دوجو ليحي لقعلاو « نيلحم

 ناكم يفو «ةريثك لاحم يف دحاو مالك ةزاجإب يْئاَبُجلا لوق اهنمو ؛)

 هجو ىلع لب يناثلا هناكم ىلإ لوألا هناكم نع لاقتنا ريغ نم ناكم فلأ دعب

 .اهلك اهيف هدوجو

 .ِضاّرْعَألا رئاس نود هدحو مالكلاب صتخم هدنع مكحلا اذهو

 ىف ءاهلك ٍضاَرْعألا نيب ةيوستلا بجوي «هّلبق روهمجلا دنع لقعلاو

 .ةدحاو ةلاح ىف نيلحم ىف اهنم دحاو لك دوجو ةلاحتسا

 يف دحاو سنج نم نيتدارإ نيب ةّيردقلا نم نييرْضَبلا قرف :اهنمو 8
 ال هتدارإو «ناسنإلا ةدارإ سنج نم هللا ةدارإ نأ اومعز مهنأ كلذو «لحملا

 .'7لحم نم اهل ٌدبال ناسنإلا ةدارإو لحم ىف

 .هتمجرت تمدقت )١(
 ١917 :ص يبرعلا نبا يضاقلل طسوتملا باتكلاو ١17١« :ص فلؤملل نيدلا لوصأ رظنا (؟)

 .اهدعب امو
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 5 اهئلاحتسا لقعلاب مّلعُي يتلا قورفلا نايب © ١

 مدقلاو ثودحلا يف امهنيب يتافّصلا قرفك امهنيب مهقّْرف نأ اومعز نإف

 ءدحاو دارمب ةقلعتم ناسنإلا ةدارإو «ديري ام عيمجب ةطيحم هللا ةدارإ نأ يفو
 نأب اولوقي مل ةيتامصلا نأل «ةيتاّمصلا قْرَف ىلع مهقُّرف سايق يف اولاَحَأ دقف مل 5 0 م 0 . 5 مر :

 ثداوحلا فالخ هتدارإ نإ اولاق لب «ةثداحلا تادارإلا سنج نم هللا ةدارإ

 .امهيتاذ يف امهفالتخال ةريثكلا ماكحألا يف امهنيب قرفلا مهل حصف ءاهلك

 اذإ «سانلا تادارإ سنج نم هللا ةدارإ نأب تلاق ةّيردقلا نم ةّيرضتلاو

 ءدساف ٌقرف ءامهسناجتب مهلوق عم ءامهنيب كلذ دعب مهُفْرْفَف ؛هدارمب تقلعت

 افعل هليعت

 نأ اهاوعد يف «مالكلاو لوقلا نيب ةَمّسَجُملا هي يازكلا قف قوق : ولا 3

 اوفلتخا امنإو «دحاو ءيش لوقلاو مالكلا ْنأ ىلع مهلبق مهلك ءالقعلاو

 نيب ةّمْسَجَملا ءالؤه لبق مهنم دحأ قرفي ملو «هتقيقحو مالكلا ىنعم يف

 ,2)لوقلاو مالكلا

 كلذو ؛ كو هلل ةرودقم اهنوك يف ثداوحلا نيب اضيأ مهقرف :اهنمو ؛)

 ( مهمعزب هتاذ يف اهثدحأ يتلا ثداوحلا ردق امنإ ىلاعت هللا نأ اومعز مهنأ

 مهنأ كلذو «ِضاَرْعَألاو ماسجألا نم ملاعلا يف هثدحأ ام ىلع ارداق نكي ملو

 ملاعلا ماسجأ قلخو ( هتردقب هيف تثئدح ىتلا ثداوحلا قلخ هللا نإ اولاق

 .هتردقب ال هلوقب ءاهضارعأو

 ناك نإو « ضعب ىلع ردقي الو ثداوحلا ضعب , ىلع ردقي هنأ اومعزف

 .اهدعب امو ١6 :ص نيدلا لوصأ 00(



 49 لديجلا يف ةلمعتسملا قورفلا هوجو نايب باب ©

 .اهنم ّلكلل ثّدْحُملا وه

 .امهثدحأ نمل نيرودقم امهنوك يف ثداحو ثداح نيب قرفي ال لقعلاو

 لقعلا ىضتقا ءايشأ نيب ءءاوهألا لهأل قورف نم ةريثك اذه رئاظنو
 و 8 0 5

 قرف لطب «دحاولا مكحلا يف نيئيش نيب لقعلا ىوس ىتمو «امهنيب ةيوستلا
 دنع دحاو سنج نم نائيشلا ناك ءاوس «مكحلا كلذ يف امهنيب قرف نم

 ٠ نيسنج نم وأ امهنيب قرفملا

 [تايعرشلا يف ةدسافلا قورفلا]

 دحأل زجي مل «ءايشأ نيب ةيوستلا تبجوأ اذإ ةيعرشلا ةسيقألا كلذكو

 ابادح] عرشلا نم حيرص صنئب الإ ماكحألا نم مكح يف امهنيب قرفي نأ

 ؛هدانسإ يف افيعض اربخ امهنيب قرفملا صنلا ناك نإف ؛ امهنيب قيرفتلا بجوي
 .ادساف قرفلا كلذ ناك «هل هنارقأ ةفلاخم عم ةباحصلا ضعب نع ارثأ وأ

 ذيبنو رمتلا ذيبن نيب مهقرف قارعلا لهأ ىلع انباحصأ ركنأ اذهلو

 فيعض ربخ لجأ نم «ءاملا مدع دنع رفسلا يف امهدحأب ىيضوتلا ىف « بيبزلا

 ةذبنألا مكح نأ ىلع حيحصلا سايقلا ةلالد عم ؛"'”رمتلا ذيبن يف درو دانسإلا

 .ءاوس ةراهطلا باب يف

 يف ةهقهقلا نأ يف «تاولصلا رئاسو زئانجلا ةالص نيب مهُقْرَف كلذكو

 عم «دوجسو عوكر اهل ةالص يف اهضقنيو «ةراهطلا ضقنت ال ةزانجلا ةالص

 .اهرئاس ىف اثدح ناك تاولصلا ضعب ىف اثدح ناك ام نأ ىلع سايقلا ةلالد

 .هجيرخت مدقت دقو « نجلا ةليل دوعسم نبا ثيدح وه )00

 و7٠



 35 اهثلاحتسا لقعلاب مّلعُي يتلا قورفلا نايب 395 ١-

 نيب مهقرفو «ةيانجلا نامض يف اهديو ةبادلا لْجِر نيب مهقُرف كلذكو

 .مْرْعْلا نم اهيف بجي اميف اهئاضعأ رئاسو ةبادلا نيع

 عم ابرلا يفو «دودحلا ةماقإ يف برحلا رادو مالسإلا راد نيب مهقفو
 راد نيب قيرفت اهيف سيل ابرلل ةمرحملا رهاوظلاو دودحلل ةبجوملا رهاوظلا نأ
 .رادو

 بّتذو يضاقلا رامح بّنذ نيب هقرف كلام ىلع روهمجلا ركنأ اذهلو
 ىفو رامحلا ةميق « يضاقلا رامح بنذ يف هباجيإب , كوشلا بحاص رامح

 يهني قو رقلا"تحاوب نصت ريع نمو ةدقلا رت صقن ام رخآلا رامحلا

0 

 يعرشلا سايقلاو لقعلا يضتقي ام نيب قورفلا نم ههبشأ امو اذهف

 كلذ ناك نإ امهنيب قرفلا بجوي حيحص صن ريغ نم هريغ نيبو هنيب ةيوستلا

 .رظنلا مكح يف دساف وهف يعرشلا مكحلا يف

 نإف ناكمإلا عم لاملا نيعب يتؤي نأ لصألا" :يفارقلا مامإلا هلاق ام كلذ يف ةيكلاملا ةجحو )١(

 فاصوألا نأل ةميقلاب ربج فاصوألا صقان وأ هتدهع نم ئرب تافصلاو تاذلا لماك هب ىتأ

 نمضي هنإف اريثك اللخ نيعلا كلت نم دوصقملاب لخت فاصوألا نوكت نأ الإ ةيلثم تسيل

 اهبوكر كلذ دعب رذعتي هنإف هوحنو يضاقلا ةلغب ٍبنذ عطق نمك يعفاشلل افالخ اندنع ةلمجلا

 .(؟١/54١) يفارقلل قورفلا ”تائيهلا يوذ ىلع
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 لدجلا يف ةلمعتسملا قورفلا دوجو نايب باب 5

 بابلا ازرف نم يفاعلا لصفلا
 اهنم دب ال يتلا قورفلا نايب يف

 امهنيب قرفلا بجي ام نيب عمج نم لوق لاطبإو
07 

 :ناعون لصفلا اذه ةلثمأ

 ىلع لقعلا لد نيلاح وأ نيرمأ وأ نيئيش نيب ")عمج :امهدحأ ©

 .امهنيب عمجلا ةلاحتسا ىلعو امهنيب قرفلا

 ءامهنيب قرفلاب صوصنلا تدرو ةيعرش لئاسم :اهنم يناثلا عونلاو ؛ه)
 يذلا مكحلا يف امهنيب عمج نم لوق نالطب ىلع ةلدأ صوصنلا كلت نوكتف

 .هيف امهنيب صنلا قرف

 [تايلقعلا يف :دسافلا عمجلا نم لوألا عونلا]

 :ةريثك نيعونلا نيذه نم لوألا عونلا ةلثمأو

 يف ثداوحلا نيبو ةيضاملا ثداوحلا نيب لْبَدُهلا يبأ عمج :اهنم (

 ثداوحلا نأ كلذ لجأل معز ىتح « ةيهانتم عيمجلا نوك يف « لبقتسملا نامزلا

 ثادحإ ىلع ارداق اهدعب هلإلا نوكي ال ةياغ ىلإ هللا تارودقم ىف ىهتنت

 نأ بجي يضاملا يف ثداوحلا نأب ءامهنيب قرفلا لهاجلا ملعي ملو ؛ ءيش

 نم هدعب ام هدكؤيو ."عمج" "قرف" لدب نوكي نأ يضتقي قايسلاو ؛"قرف" لصألا يف (1)

 .ملعأ هللاو . ةلثمألا
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 7 9 اهنم دب ال يتلا قورفلا نايب - ؟ 0

 ةلاحم ال لعافلا نوكيلو «هيلع ءانبلا حصيل هلبق ثداح ال ءادتبا اهل َنوكي

 ءانبلا ةحص نم عنمب ال ةلبقتسملا ثداوحلا نع ةياهنلا يفنو ( هلعفل اقباس

 .اهل اقباس اهلعاف نوك يفني الو اهنم ثدح ام ىلع

 اهلك اهلاعفأ نأ هاوعد يف تاناويحلا لاعفأ نيب ماظّنلا عمج اهنمو 8:

 مولعلا نأو «(دامتعا ةكرح نوكسلا نأو ةكرح اهلك اهنأو «دحاو سنج

 نيج اهلك نفازغألا نأ اذهب هدارمو « تاكرحلا سنج نم اهلك تادارإلاو

 ماسجأ هذنع ىهف تاوصألاو موعطلاو ناولألا امأف تاكرح اهلكو «دحاو

 . ةلخادتم [|/] ةفلتخم

 هريغل هتفلاخم ملعي ام :اهنمو «ضاَرْعَألا عاونأ فالتخا ىلع ليلد لقعلاو

 ؛ مولعلا لئاوأ نم ةرورضلا ىرجم يرجي ام وأ ةرورضلاب ضاَرْعَألا نم

 هللاب ناميإلا نأب لوقلا ىلإ هؤجلي ءاهّلك ضاَرْعَأْلا سناجتب ماظّنلا لوقو
 لعق درك نأ نزور نفعتلا نبع - نم بحلا نأ ىلإو «هب رفكلا سنج نم

 ب لا

 .ةلالضلا ىلإ مهايإ هتوعد سنج

 « مهلوقع لئاوأ يف ضاَرْعَألا يتبثم دنع ٌرقتسم ضاّرْعألا هذه نيب قرفلاو

 :ةلقع رثاك نقف :ادحاو انتج اهلك اهلهج مف

 لئاقلا لوق نأل « هنعل نم ىلع بضغي ال نأ هلصأ دؤق ىلع ماظّنلا مزليو

 هب وهف اذهب هسفنل يضر نإف «ي هي هلوق سنج نم هدنع ماظَّنلا هللا نعل

 .قئال
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 99 لدجلا يف ةلمعتسملا قورفلا هوجو نايب باب 096

 هنإف (”يقشمدلا مساقب فورعملا وهو ةّيردقلا ضعب ةعدب اهنمو ©

 لئاقلا لوق فورح نأو «اهنايعأب بذكلا فورح يه قدصلا فورح نأ معز

 فورحلا نأو «حيسملا الإ هلإ ال نأ معز نم لوق فورح يه ؛هللا الإ هلإ ال

 ؛هبيذكت يف ناطيشلا اهفلأ يتلا فورحلا يه « هتوعد يف كلي يبنلا اهفلأ يتلا

 اهسنج نم اهنأ ىنعم ىلع ال تشدارزو ينام بتك يف يتلا فورحلا نأو

 . اهنايعأب يه اهنكل

 نكي ملف «اهرياغتو فورحلا نيب ٌقرفلا مهلوقع لئاوأب ءالقعلا ملع دقو

 .ةيئاطسْفوّسلا لوق نم ادانع لقأ «ادانعو ةرباكم امهنيب قرفلا ركنأ نم لوق

 .اهلاكشأ ىلع هيبنت اهنم انركذ اميفو « ةريثك تايلقعلا ىف اذه رئاظنو

 [تايعرشلا يف :دسافلا عمجلا نم يناثلا عونلا]

 صوصنلا تدرو رومأف «لصفلا اذه ةلثمأ نم يناثلا عونلا امأو ؛#

 ىلع صنلا لد اميف امهنيب عّمج ْنم عمج اهب لطبيف «امهنيب قرفلاب ةحيحصلا

 ؛ هيف امهنيب قرفلا

 عمج نمف «ةرباخملا نع ىهنلاو ةاقاسملا دقع ةزاجإب صنلا دورو اهنمف

 .نيصنلا فلاخ دقف «نالطبلا ىف وأ زاوجلا ىف امهئيب

 عمج نمف « ماكحألا ضعبب ام ءيش صيصختب صنلا درو ىتم كلذكو

 مكحلا كلذ يف امهنيب قرفلاو «لطاب هعمجف مكحلا كلذ يف هريغ نيبو هنيب

 .بجاو

 ١180(. :ص) قرفلا نيب قرفلا يف هئارآ ليصفتل عجري )١(
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 99 اهنم دب ال يتلا قورفلا نايب -؟ 06

 :ةلثمأ اذهلو

 ارم :هلوق يف ةبهلا ظفلب عاكلا ةننابإب 215 ىبنلا ضيصخت اهنا

 نود نم تكل ُهَضلاَع اًهدكتْسَي نأ نأ 1 إ َىَنلِل اَهَسْفَت ٌتبَهَو نإ ٌةَمِصّؤم

 قرفلاو «لطاب هّسايقف هريغ حاكن هيلع ساق نمف « [0. :بازحألا] *َتيِنِمّؤُمْلأ
 .مكحلا اذهب هأبإ صنلا صيصختل « بجاو اذه ىف هريغ نيبو هليب

 يبأ ىلع زعملا نم عّذَجلاِب ةيحضألا زاوج ساق ول اسئاق نأ :اهنمو ؛©
 :ةدرب يبأل هلك يبنلا لوق لجأ نم امهنيب قرفلا همزلو «هسايق لطب ةدرُب
 (1)(كدعب دحأ نع يزجت الو كيزجت»

 ةمّهتلا ىلع مئاهبلا لتق يفو ؛لاومألا يف ةمّهَتلا ساق نم لوق كلذكو
 ناميأب ةئدبتلا يفو «ناميألا ددع يف ظيلغتلا مكح يف «سفنلا لتق يف

 ليق يذلا ربخلا يف هيلع ٌصوصنم امهنيب قرفلا نأل « لطاب هّسايقف « ىعدملا

 .0©2(ةماسقلا ىف الإ ركنأ نم ىلع نيميلاو ىعدملا ىلع ةئيبلا» :هيف

 نيب قرفلاك ١ صنلاب يعرشلا [ب/م4] مكحلا يف نيئيشلا نيب قرفلاو

 هللابو ؛هسفن يف حضاو اذهو «تايلقعلا يف امهنيب ةرورضلا ِتَقّرَف نيئيش

0 

 .هجيرخت مدقت )١(

 ركاسع نباو )١77/8(«2 ىقهيبلا هجرخأ «ةماسقلا يف الإ» ةدايزب يأ ظفللا اذهب ثيدحلا (؟)

 رصتخم جيرخت ىف رجح نبا لاقو (؟120/17) يوانملا لاق )١١11/7( ىنطقرادلاو )7١7/0(.

 .(778/17) لولعم بيرغ ثيدح وه :بجاحلا نبا

 ل0



 99 لدجلا يف ةلمعتسملا قورفلا هوجو نايب باب 37

 بايلا اذه نم كائلا لصفلا

 اهتّيفيك يف اوفلدخاو اهيلع اوعمجأ قورف يف

 مّلّسلا يَدَّمَع يف لجألا طارتشا يف نيقيرفلا فالتخا :قرفلا اذه لاثم

 ملو «ةباتكلا دقع ةحص يف اطرش لجألا بجوأ َيعِفاَشلا نأ كلذو «ةباتكلاو

 دقع يف لجألا ةفينح وبأ بجوأو ءالاح هّراجأ لب مّلسلا دقع يف هبجوي

 .ةلاحلا ةباتكلا زاجأ لب ةباتكلا دقع يف هبجوي ملو «ملسلا

 يف اوفلتخاو «لجألا يف نيتلأسملا نيب قرفلا ىلع ناقيرفلا عمجأف

 ىلع نيتلأسملا نيتاه ىدحإ نيقيرفلا دحأ ساق نإف ءامهنيب قرفلا ةيفيك
 ىلع امهعامجإل «لطاب هسايقف «هطاقسإ يف وأ لجألا تابثإ يف ىرخألا
 .هيف امهنيب عمجلا مار اميف امهقارتفا

 سيلف «نيتلأسملا نيب قرفلا ىلع لوؤسملاو لئاسلا عمتجا اذإف

 ءاوس ءامهنيب هيف اقرف يذلا مكحلا يف ىرخألا ىلع امهادحإ سايق امهدحأل

 امهل ناك نإف ءامهنيب قرفلا ةيفيك يف افلتخا وأ امهنيب قرفلا هجو ىلع اقفتا
 نإ تاننإلا قمفرخألا نع انهادعلا سقي نأ ةلقنابوسب قرف ذل فلام

 . ىفن نإ يفنلا يفو « تبثأ

 ميدقتو لوحلا ىلع ةاكزلا ميدقت يف مهفالتخا :تايعرشلا يف هلاثمو

 عنمو « ثنحلا ىلع ةرافكلا ميدقت زاجأ اكلام نأ كلذو « ثنحلا ىلع ةرافكلا
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 ىلع ةاكزلا ميدقت ةفينح وبأ زاجأو هلْوَح ىلع باصنلا ةاكز ميدقت نم

 ةفينح يبأل الو كلامل سيلف «؛ثنحلا ىلع ةرافكلا ميدقت نم عنمو «لوحلا

 الو «هميدقت زاجأ ام ميدقت زاوج يف ىرخألا ىلع نيتلأسملا ىدحإ سايق

 . كلذ يف امهنيب قرفلاب اعيمج امهلوقل «هميدقت عنم ام ميدقت نم عنملا يف

 ىلع ةاكزلا ليجعت زاجأ هنأل «نيتلأسملا ىف امهل فلاخم عفاّشلاو

 ليجعت سبقي نأ اكلام رظان اذإ هلف ؛« ثنحلا ىلع لاملاب ةرافكلا ميدقتو اهلوح

 ساق ةفينح ابأ رظان اذإف ءامهزاوج يف ثنحلا لبق ةرافكلا ميدقت ىلع ةاكزلا

 .هزاوج يف لوحلا ىلع ةاكزلا ميدقت ىلع لاملاب ةرافكلا ميدقت زاوج

 نم رهاوجلا يرعت زاوج يف ةلزتعملا فالتخا :ةيلقعلا مولعلا يف هلاثمو

 اهيرعت لاحأو ناوكألا نم اهيّرعت زاجأ يبعكلا نأ كلذو «ناوكألاو ناولألا

 نم اهيرعت الاحأو «ناولألا نم اهيرعت هئباو يئاّبُجلا زاجأو «ناولألا نم

 يرعت ةزاجإ يف نوكلا ىلع نوللا سايق نيقيرفلا نيذه دحأل سيلف «ناوكألا

 . كلذ يف نوللا ىلع نوكلا سايق الو هتلاحإ يف الو هنم رهوجلا

 يرعت لاحأ دق هنأل كلذ يف امهل فلاخم يرَعْشَألا نسحلا وبأ انخيشو

 هتباو يْئاّبْجلا رظان اذإ هلف «حئاورلاو موعطلاو ناوكألاو ناولألا نم رهاوجلا

 يف نوللا ىلع نوكلا سيقي نأ يبعكلا رظان اذإو «نوكلا ىلع نوللا سيقي نأ

 .امهنم رهوجلا يرعت ةلاحتسا

 ةيوستلا ةيفيك يف اوفلتخاو نيتلأسم نيب ةيوستلا ىلع فلسلا عمجأ اذإو

 .فالخ امهنيب [/40] قرفلا زاوج يفف «امهنيب

 ا/ ١/07
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 ةجوزو «نيوبأو جوز :يتلأسم نيب ةيوستلا ىلع ةباحصلا عامجإ ةلأسمو

 « سابع نبا لاق هبو الماك لاملا ثلث امهيف مألل ضرف نم مهنمف :©7نيوبأو
 «ةجوزلاو جوزلا بيصن دعب لاملا نم يقابلا ثلث امهيف َمألل ضرف نم مهنمو

 ىلع ةباحصلا رصع ضرقناو « ةباحصلا رثكاو دوعسم نباو ديزو يلع لاق هبو

 «ّمألا بيصن رادقم يف نيتلأسملا نيب ةيوستلا ىلع مهعامجإ عم فالخلا اذه

 نبا نإ مث «نيجوزلا دحأ ضرف دعب يقابلا ثلث اّمإو الماك لاملا ثلث اَمِإ

 ةجوزلا ةلأسم يف الماك ثلثلا مألل ضرفو «2"'نيتلأسملا نيب قّرف نيريس

 نيتلأسملا يف ذخأف «نيوبأو جوز ةلأسم يف يقابلا ثلث اهل ضرفو «نيوبألاو

 .دوعسم نباو ديزو يلع لوقب ىرخألا يفو سابع نبا لوقب

 قّرفملا فالخ ربتعي مل نم مهنمف :قرفلا اذه لثم يف اوفلتخا دقو

 .قيفوتلا هبو ؛ كو هللا ءاش نإ حصألا وهو ؛هربتعا نم مهنمو امهنيب

 ك5 قاتم دق

 كلذ ىلع هعبتاف ءءاضقلا اذهب امهيف ىضق هير  رمع نأل ؛نيتيرمعلا نايمست ناتلأسملا )١(

 يروثلاو «نسحلا لاق هبو ىلع نع كلذ يورو «دوعسم نباو «تباث نب ديزو «نامثع

 2(؟1/94/5) ةمادق نبال ينغملا رظناو .يأرلا باحصأو «- ريل - «يعفاشلاو « كلامو

 .يليهسلا مامإلل (08 :ص) ةيصولا تايآ حرشو ضئارفلاو
 .(5/4) ةمادق نبال ينغملا (؟)
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 بايلا ازه نم عبارلا لصفلا

12 

 :ةحيحصلا قورفلا هوجو دحأ

 يف امهقارتفا لجأ نم امهنيب قّرفملا عمج نْيئيش نيب قّرفملا قرفي نأ
 ؛ هيف امهنيب عمجلا مصخلا مار يذلا مكحلا ريظن

 رطفلا ةاكز فرص زاوج يف يّمذلاو ملسملا نيب عمج يقارع :هلاثمو

 مهئاسن حاكن ملسملل زوجي «ةلم لهأ نم امهنم ٍدحاو لك نأ ةلعب ءامهيلإ

 «ةحيبذلاو حاكنلا يف امهعامتجا عم امهنإ ّيعفاشلا لاقف ؛ مهحئابذ لكأو

 امك «رخآلا نود امهدحأ ىلإ رطفلا ةاكز فرص زاوج ىف امهقارتفا زوجي

 ءرفاكلا نود امهنم ملسملا ىلإ لاومألا )تاوكز فرص زاوج يف اقرتفا

 ليلد امهادحإ يف 2")يّمذلاو ملسملا قارتفاو ءرطفلا ةاكز ريظن لاملا ةاكزو

 .ىرخألا يف امهقارتفا ىلع

 نيلاح يف عرفلاو لصألا قارتفا وأ نيتلأسملا قارتفا اضيأ :اهنمو ؛

 ؛ نيتلاحلا يف مكحلا كلذ ريظن يف اقرتفا امك

 ءايمَذ لتق اذإ «ملسملا ىلع دّوَقلا بوجو ىلع لدتسا يقارع :هلاثمو

 .بيطشت اهيلع ةدرفم "ةاكز" اهلبق لصألا يف )١(

 .بيطشت اهيلع ءرفاكلا :ةملك اهلبق لصألا يف (؟)

 آف



 يو لاو تسلا ةرشادعر مد“ عيه لدبلا يف ةلمعتسملا قورفلا هوجو نايب باب
 دبع ىلعو ملسأ مث ايمذ لتق رفاك ىلع هّساق نأب «هريعِل ادبع لتق اذإ ٌرحلاو

 قرفلا هجوو ءدّوَقلا هنع ناطقسي ال هتيّرحو همالسإ نأ يف «قتعأ مث ادبع لتق
 ةلمج نم دوقلا نأل ءدوقلا رئاظن يه يتلا دودحلا يف امهقارتفا نيتلاحلا نيب

 نأ ىرت الأ «ءافيتسالا تقو نود بوجولا تقوب ةربتعم دودحلاو «دودحلا

 هبرشو هفذقو هانز ىلع هدح ناك قتعأ مث رمخلا برش وأ فذق وأ انز اذإ دبعلا

 برحلا رادب قحل مث فذقو انز ايمذ نأ ولو «رارحألا نود ديبعلا دودح لثم

 ناوي ءرارحألا ىلع ءاقي امك هفدتلاو انزلا دعبول نأ هقرثناو هنن يشن

 لاح نود هبوجو لاحب ربتعم دوقلا كلذك «ادبع هيلع ةماقإلا لاح يف ناك

 . هئافيتسا

 تزجأ اذإ :يتافصلل لاق اذإ ةّيردقلا نم يرْصَبلا نأ :تايلقعلا يف هلاثمو

 نيرمألا نيب قرفي نأ هل زاج ءاسوملم هنوك تزجأ الهف ايئرم كو هلإلا نوك

 اعيمج انقّرف امك ءاسوملم هنوك نيبو ايئرم [ب/0٠] هنوك نيب تقّرف :لوقي نأب

 يف يردقلا حموس نإ حيحص قرف اذهف ءاسمال هنوك نيبو ايئار هنوك نيب

 نوللا نأل «لطاب ةيؤرلا ىلع سمللا هسايق نإف قيقحتلا ىلع امأف « همازلإ
 .همازلإ ضقن اذهو ءاسوملم هنوك زوجي الو « ّيئرم هدنعو اندنع

 همصخ عمج نيتلأسم نيب قرفملا قرفي نأ :اضيأ ةحيحصلا قورفلا نمو

 ؛ ىرخألا نود امهادحإ يف ةدئافلاب امهنيب

 لاخدإ زاوج ىلع جحلا ىلع ةرمعلا لاخدإ زاوج ساق يقارع :هلاثمو

 ىلع جحلا لخدأ نم نأب امهنيب قرفي نأ يعفاشللف «ةرمعلا ىلع جحلا

 هترمع لامعأ ىلع ديزي هنأل «هكسن لامعأ يف ةدايز هنارقب دافتسا ؛ةرمعلا
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 مرحأ اذإو «جحلا ننس رئاسو رامجلا يمرو « ةفلدزمب ةتوتيبلاو ةفرعب فوقولا

 ام ريغ لامعألا نم اسنج ةرمعلا مارحإب دفتسي مل ةرمعلا ىون مث الوأ جحلاب

 .ةدئاف جحلا ىلع ةرمعلا لاخدإل نكي ملف هجح يف عورشم وه

 ؛ مكحلا كلذ لصا يف اقرتفا مكح يف عرفو لصأ نيب قرفلا :اهنمو 8

 ءامهيلع راجئتسالا لاطبإ يف ةالصلا ىلع جحلا ساق يقارع :هلاثمو

 «لمعلا يف ةباينلا عرف لمعلا ىلع راجئتسالا نأب امهنيب قرفي نأ يعفاشللف

 يهو ةحيحص جحلا يف ةباينلا نأل « ةباينلا مكح يف ناقرتفم ةالصلاو جحلاو

 راجئتسالا يف اقرتفا ةباينلا يف ةالصلاو جحلا قرتفا اذإو «ةدساف ةالصلا يف

 .هعرف يف قارتفالا بجوي مكحلا لصأ يف قارتفالا نأل «ةباينلا ىلع

 ال ةّلعلا فصو ّنأب امهنيب مصخلا عمج نيتلأسم نيب قرفلا :اهنمو

 ؛دحاو هجو ىلع امهنيب مأتلي

 نأب اهجوز ىلع نوكي ال ةأرملا رطف ةاكز نأ يف لتعا يقارع :هلاثمو

 ةاكزلا لعف هب بجي الف « عفانملا ىلع عقاو دقعب هيلع ةقفنلا اهقاقحتسا :لاق

 ةرجألا لب ريجألا ىلع ةقفنب تسيل ةراجإلا يف ةرجألا نإ هل ليقف «ةراجإلاك

 مئتلي الف ةأرملا ةقفن ءازإب ءيش ريجألل سيلو ةأرملل رهملا ةلزنمب ريجألل

 فصو ةحص نع عنملا يف لاثملا اذه لخد نإو «هجولا اذه نم امهنيب عمجلا

 .زاج عرفلا يف وأ لصألا يف لصألا

 ؛ امهيمسا ىنعم يف امهقارتفا يف عرفلاو لصألا نيب قرفلا :اهنمو ؛)

 امهنم دحاو لك نأ ىف «ناذألا ىلع ةعمجلل ةبطخلا ساق ىقارع :هلاثمو

 ١الا
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 ركذ امهنم دحاو لك نإف « ةعمجلا مهب دقعنت نم روضح عم حصي عورشم ٌركذ

 نأ امهنيب قرفلا :هل ليقف ؛ عامتجالا هطرش نم نكي ملف «ةالصلا لبق عورشم

 عماج باطخب ةبطاخملا نم ةبطخلاف «هظفل نم هانعم سبتقم امهنم دحاو لك
 مالعإلا هانعم ناذألاو « نيبطاخملا ةرضحب الإ ىنعملا اذه لصحي الو « موظنم

 بئاغلا ىعدي امنإو «ءاعدلاو ءادنلاب ديعبلا مالعإ حصيو «ةالصلا ىلإ ءاعدلاو

 .اهيف اطرش ىعدي نم روضح نكي مل كلذلف «رضاحلا نود

 ةلاوحلا نأب «نامضلاو ةلاوحلا نيب انباحصأ ٌقيرفت « قرفلا اذه ريظنو

 ةمذ ىلإ اهدعب عوجرلا لطب كلذلف ءاهريغ ىلإ ةمذ نم قحلا ليوحت نم
 ةبلاطم هل نومضملل زاج كلذلف «ةمذ ىلإ ةمذ ٌمض نم نامضلاو « ليحمملا

 : هن 'نوهصملاو نمابظلا نم ءانث م

 قرفملل ةلع ةهج نم لدجلا لهأ اهلمعتسي قورف «ةلأسملا هذه دعبو
 مل كلذلف «فالخلا لئاسم يف ةروهشم يه «هعرفو همصخ لصأ نيب قرفي

 .ملعأ هللاو اهدرون

2 

 الا
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 بايلا ازره نم سما لصفلا

 ةدسافلا قورفلا هوجو نايب يف

 :ةليمأ كلذلو ءاهضاقتنا قورفلا يف داسفلا هوجو رهظأ [1/]

 نودجتملا :قاللط: نا هتايظو ناكل قلل: حداق نم لوقا ةاهنندا#
 نأب امهنيب ّيِقاَرِعلا قّرف اذإف ءامهنم دصقلا لاوز ةلعب ءامهراهظو مئانلاو

 قالطلا يف امهنيب ةقرفتلا زاجف ءامهتلاح يف ناروذعم نونجملاو مئانلا

 ٌقرفلا اذه ٍضَقَتنا «هيف هل رثأ الف هركس يف روذعم ريغ ناركّسلاو «راهظلاو

 ةدترملا لماحلا نع رخؤي امك « هتقافإ ىلإ هنع رخؤي لتقلا نإف ناركسلا دادتراب

 نكي ملو ءاهلمح يف ةروذعم لماحلا تناك نإو ؛اهلمح عضو نيح ىلإ

 .هركس يف اروذعم ناركسلا

 ءأطخلا نم رخآ عون ىلع أطخلا نم التق ساق اذإ َيِعِفاَّشلا نأ :اهنمو ؛8
 بجوملا أطخلا نأب «نيأطخلا نيب َيِقاَرعلا قرفو ءامهب ثرإلا نامرح يف

 «ببسلاب لتقلاك هيف ةرافك ال امو ةرشابملاب ناك ام وهو « ثرإلا عنمي ةرافكلل

 لتقلاب ضقتنم هلصأ ىلع هقْرَفف ؛ثرإلا عنمي ال «كلذ وحنو رجحلا عضوك
 « هقرف يف ّيعفاشلا هعنام نإو «ةرافكلا بجوي الو ثاريملا مرحي هنإف ءادمع

 .زاج اضيأ دمعلا يفو أطخ لتقلا هوجو يف ةرافكلا هباجيإب

 هنأ يف هديس نذإب ةرمع وأ جحب مرحأ اذإ دبعلا ساق يعفاش :اهنمو «ه)

07/1 



 99 لدجلا يف ةلمعتسملا قورفلا هوجو نايب باب ©

 يرتشملل نكي مل كلذ دعب هعاب ول هنأ يفو «هنم جورخلا نع هعنم ديسلل سيل

 هيلع هخسف ديسلل سيل هنأ يف ؛هديس نذإب ةحابإلا ىلع همارحإ نع هليلحت
 .هنم هجارخإ كلذ دعب هيرتشمل الو

 ؛ حاكنلا دقع ةحص يف هيلإ جاتحم هّنْذإ نأب امهنيب َيِقاَرِعلا قرف اذإف

 نذإ ريغب حصي دبعلا نم مارحإلاو «هيف دّوَقلا نم اعئام هيف هل هنذِإ ناك كلذلف

 ؛مارحإلا ةحص يف ريثأت هنذإل نكي ملف «هنم هجارخإ ديسلل نوكي مث «ديسلا
 ةلقاعلا ةرحلاب ضقتنم قرفلا اذهف «هنم هجارخإ هلف هنذإ ريغب همارحإك راصو

 اهيلع يلولل نوكيو ءاهيلو نذإ ريغب حاكنلا حصيف «هدنع اهّسفن جّوزت
 نذأ ول مث ءاهلثم رهم نودب وأ ؛ءفك ريغ نم اهسفن تجوز نإ « ضارتعالا

 نكي مل نإو «مهدنع كلذ دعب اهيلع حاكنلا خسف هل نكي مل حاكنلا يف اهل

 .هوركذ يذلا مهقرف داسف هانركذ امب نابف « جاوزلا دقع ةحص يف ريثأت هنذإل

 ءادمع لتقلا يف اكرتشا اذإ يبنجألاو بألا ساق يعفاش اضيأ اهنمو

 نيدياعلا ىلع «يبنجألا نع هطوقس بجوي ال بألا نع دّوَقلا طوقس نأ يف

 ّيِتاَرِعلا قرف اذإف ءرخآلا نع دوقلا كلذب طقسي مل ءامهدحأ نع َيفع اذإ

 ةلأسم يفو « ةيانجلا لصأب لصتا يبنجألاو بألا ةلأسم يف طوقسلا نأب امهنيب

 لطب «ضراع ٍوْفعب امهدحأ نع طقس مث ءامهيلع صاصقلا بجو نييبنجألا

 هب ٌدوخأم رخآلاو هنع ٌوفعم امهدحأ «نْيحرُج هّريغ حرج نمب «ٌقرفلا اذه

 .دوق الف «ءامهنم حورجملا تامو ءاملسم هحّرج مث اذترم هحرج ول امك

 ٌتامو اهنع اوفعم امهنم ةدحاو تسيل نيتحارج هحرج ول كلذكو

 قرتفي ملو «دوقلا طقس « نيتحارجلا ىدحإ نع هتثرو افع مث ءامهنم حورجملا

 الا:
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 طوقس يف «ةيانجلا ىلع ئراطلا وفعلاو «ةيانجلاب لصتملا وفعلا نيب مكحلا

 .ةهجلا هذه نم هربتعا [ب/و١] يذلا قرفلا كلذب لطبو دوقلا

 مكح يف نيتلأسم نيب قّرفملا قرفي نأ :قورفلا داسف هوجو نمو

 بوجو يف « رخآ هجو ىلع لتقلا ن نيبو ًةليغ لتقلا نيب كلام قرف :هلاثمو

 نافل ا نيالا ناب هلل ىلا ناين رق دود دحاا ريل ىلع ةداجزرلا

 مل لدبلا يف فلتخي مل اذإف ءاهف اهفيفختو دوقلا لدب يه ىتلا ةيدلا ظيلغت يف

 امك «ايفن وأ اتابثإ هيف امهؤاوتسا بجو «لصألا وه يذلا دّوَقلا ىف افلتخي

 .ةيدلا ةفص ىف ايوتسا

  هضاعبأو ءيشلا سنج نيب قرفلا ٌنوكي نأ :قورفلا داسف هوجو نمو ؛#)

 :هيف ناكرتشي نيمكح يف «فرطلاو سُفَنلا نيبو

 هسفنب رحلا صاصتقا يف «هفارطأو دبعلا سفن نيب قارعلا لهأ قرفك

 .دبعلا فرطب هفرط صاصتقا ريغ نم

 .اهديب عطقت ال هدب نأب هلوق عم لجرلا ةأرملا لتق نيب مهقرفكو

 دي عطق ولو «هلام يف ةيد الو مهب لتق ةعامج لتق نم نأ اضيأ اولاقو

 سفنلا ىف داقب انلقو ؛امهنيب دي ةيد هنم تذخأو ءامهب هدي تعطق نيلجر

 .هانركذ امك لطاب فرطلاو سفنلا نيب مهقرفو ؛ ةيدلا نيقابللو «لوألاب فرطلاو

 ؛دحاو مكح يف هفاعضأو ءيشلا نيب قرف :اهنمو

 اثالثأ ردي ملف ةدحاو ةرم هتالص يف كش نم نيب قارعلا لهأ قرفك
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 لطبت هتالص نأ ةدحاولا ةرملا ىف اولاقف كشلا داتعا نم نيبو «اعبرأ مأ ىلص

 .اهل ىّرحت داتعا اذإو

 مل ؟ال مأ ىلص له كش ول امك نيقيلا ىلع ينبي نيتلاحلا يف انلقو

 .ةداتعملاو ةدحاولا ةرملا هيف قرتفت

 لصأ هقرفل نوكي ال هجو ىلع نيئيش نيب قّرفملا قرفي نأ :اهنمو ©
 ؛ لوصألا يف ريظن الو

 ناك نإ مهلوقو «ةّمألا نينج يف ىثنألاو ركذلا نيب قارعلا لهأ قرفك

 تناك ول اهتميق رشع اهيفف ىثنأ ناك نإو ءايح ناك ول هتميق فصن هيفف اركذ
 ىلع وه الو «هب تبثي صن هيف سيل هنأل «هل لصأ ال قرف اذهو ؛«27ةيح

 يتلا ميقلا سايق ىلع الو «ىثنألا ىلع ركذلا هيف لضفي يتلا تايدلا سايق

 .ثغلب ام غلاب اهب ربتعت

 .قيفوتلا هللابو ( ةيافك هنم هانركذ اميفو ةريثك رئاظن اذهلو

 .ايح ناك ول :لصألا يف )١(
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 اهماسقأو تاحيجرتلا هوجو نايب
 [داهتجالا يف َةَبّوصملا ينْعَيال حيجرتلا نأ يف :ةمدقم]

 نيب حيجرتلاو « ةضراعتملا رابخألاو رهاوظلا نيب تاحيجرتلا نأ ملعا

 عورفلا يف بيصملا ىأر نم لوق ىلع حصي امنإ « ةضراعتملا ةلدألا

 الف «بيصم تايعرشلا يف دهتجم لك نأ معز نم امأف ءادحاو ةيعرشلا

 «ةلع ىلع ةلع حيجرتل الو «رهاظ ىلع رهاظ حيجرتل هلصأ ىلع ىنعم
 ءهدنع ٌباوص «اهفالتخا ىلع مهتلدأو عورفلا يف نيللعملا للع نأل

 ضعب نإ لاقي نأ زوجي الو ءاهب رِفظ نمل اهّبصن هناحبس هلل ةلدأ اهلكو
 .ضعب نم ىلوأ هناحبس هللا لئالد

 يف هللا ليلد نإ لاق نم لوق ىلع حيجرتلا حصي امنإو
 لاقي نأ لصألا اذه ىلع حصيف « ةهبش هضراعي امو «دحاو نّيضراعتملا

 هل لوصألا ةداهش وأ هسفن يف هتوقب هضراعي ام ىلع امهنم حّجرتملا نأ

 .هضراعي ام نود ليلدلا وه هيؤقت ةلالدب وأ

 اهماسقأو تاحيجرتلا ٌةلثمأ اهدعب اندجو 2 ()ةمدقملا هذه تحص اذإف

2) 
 هضفري ام وهو «ةلدألا ؤفاكت ىلإ اهلآم نأل «ٌحصت ةمدقملا هذه نأ نظن ال :تلق 0)
 « ةبوصملاو ةأطخملا ينعأ ؛ نيقيرفلا نم بولطم حيجرتلا نأ قحلا لب ءاتاب اضفر فلؤملا 2ك

 رحبلا يف هليصافت رظناو حيجرتلا باب يف نييلوصألا ةداع ترج كلذ ىلعو سنك

 ١ .(اهدعب امو )١194/8 طيحملا ,(© 92



 :[!/4؟] اهتمجرت هذه ( ةرشع لوي اهعمجي ءاعاونأ

 .ةلمجلا ىلع تايلقعلا يف بهذملا ىلع بهذملا حبجرت يف :لصف

 . ةلمجلا ىلع تايعرشلا يف بهذملا ىلع بهذملا حبجرت يف :لصف
 نكمأ اذإ خسنلا باب يف رخآلا ىلع نيرهاظلا دحأ حبجرت يف :لصف

 .لدبلا ىلع امهيف

 .بيترتلاو ءانبلا ةهج نم رخآلا ىلع نيرهاظلا دحأ حبجرت يف :لصن

 .رهاوظلا ةهج نم رخآلا ىلع نيلالدتسالا دحأ حبجرت يف :لصف

 .ةلمجلا يف ضعب ىلع اهضعب للعلا حبجرت هوجو نايب يف :لصف

 .اهبتارمب ضعب ىلع اهضعب للعلا حيجرت يف :لصن

 .فاصوألا نم اهبراقي امب ضعب ىلع للعلا ضعب حبجرت يف :لصف

 ةلالد نم رخآلا هجولا ىلع لالدتسالا يهْجو دحأ حيجرت يف :لصف
 .ةدحاو

 . ضعب ىلع قورفلا ضعب حبجرت يف :لصف

 ىلع هاضتقم اهنم لصف لك يف ركذنسو « بابلا اذه لوصف هذهف

 . لو هللا ءاش نإ هطرش

2 



 .: عه تسهل ل د يلا

 بايلا ازق نس لوزلا لصفلا

 ةلمجلا ىلع تايلقعلا يف بهذملا ىلع بهذملا حيجرت يف

000 

 ءاوهألا لهأ بهاذم ىلع «ةئسلا لهأ نم ةيِتاَفّصلا بهذم حجري امم

 لهأ نيب ريفكتلا مدع «ةيمُهَجلاو ةيراّجنلاو ةّيردقلاو جراوخلاو ةضفارلا نم
 ؛ هعورفو نيدلا لوصأ يف ضعبل مهضعب نم ةنسلا

 و 01 ع ع 5 5

 :اضعب مهضعب رفكي اقّرِف ءاوهالا لهأ فائصأ نم فنص لك اندجو دقو

 [اضعب مهضعب ضفاورلاريفكت]

 لَم ىبنلا باحصأ اورفكأ نيذلا 27ةيلماكلا اهنم ضفاورلا نأ كلذو

 ضفاورلا نم نوقابلاو «مهلاتق هكرتب ايلع اورفكأو «ه#و َيلَع ةعيب اهكرتب

 .اًيلع مهرافكإب مهنم ةيلماكلا اورفكأ

 اوضّرعو «باحسلا يف هنأو تمي مل ايلع نأ ©"'ةيئابسلا تمعزو
 .باطخلا ىبأ ةيهالإبو «ةمئألا ةيهالإبو هتيهالإب

 اورفك ةباحصلا نأ معزي ناكو لماك ىبأب فرعي ناك ةضفارلا نم لجر عابتأ ءالؤه :ةيلماكلا )١(

 نيفص باحصأ لاتق همزل امك مهلاتق همزلي ناكو مهلاتق هكرتب ىلع رفكو ىلع ةعيب مهكرتب

 .(9"7 :ص) قرفلا نيب قرفلا «بهذملا اذه ىلع ىمعألا رعاشلا درب نب راشب ناكو

 هيف الغ مث ايبن ناك هنا معزو هنع هللا ىضر ىلع يف الغ ىذلا ابس نب هللا دبع عابتا :ةيئابسلا عز

 هنع هللا ىضر ىلع ىلا مهربخ عفرو ةفوكلا ةاوغ نم اموق كلذ ىلا اعدو هلإ هنا معز ىتح

 .(5171 :ص) قرفلا نيب قرفلا نيترفح يف مهنم موق قارحإب رماف
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 99 اهماسقأو تاحيجرتلا هوجو نايب باب 0

 لقي مل نم اورفكأو «ناعمس نب نايب ةيهالإ مهنم ©''ةينايبلا تعداو
 هتيهالإ ىوعد ريغ نم « هي يلع ةمامإب اولاق نيذلا مهرفكأو « مهنم كلذب

 .هيف ةوبنلاو

 اندجوو « ميسجتلاب لقي مل نم اهرفكي ةمسجم مهنم "!ةيماشهلا اندجوو
 .مهنم ءادبلا ركني نم اهرفكيو ءادّبلا هناحبس هللا ىلع زيجت مهنم "”ةيناسيكلا

 [اضعب مهضعب جراوخلا ريفكت]

 لتق اهلالحتسا يف ةقرازألل ةرفكم جراوخلا نم (؟”تادّجنلا اندجوو

 نب دمحم نم تراص ةمامإلا نأ اومعز نيذلا مهو ىميمتلا ناعمس نب نايب عابتا :ةينايبلا )١(

 ناعمس نب نايب ىلا مشاه ىبا نم تراص مث دمحم نبا هللا دبع مشاه ىبأ هنبا ىلا ةيفنحلا

 ضعب خسن هناو ايبن ناك هنا معز نم مهنمف مهميعز نايب يف ءالؤه فلتخاو هيلإ هتيصوب

 هلإلا حور نإ مهل لاق انايب نأ ءالؤه ركذو اهلإ ناك هنا معز نم مهنمو ٌِْكَك دمحم ةعيرش
 تلقتنا مث ةيفنحلا نب دمحم نبا هللا دبع مشاه ىبأ ىلا تراص ىتح ةمئألاو ءايبنألا ىف تخسانت

 .(7171 :ص) قرفلا نيب قرفلا ةيلولحلا بهذم ىلع ةيبوبرلا هسفنل ىعداف هسفن ىنعي هنم هيلإ
 ماشه ىلا بسنت ةيناثلا ةقرفلاو ضفارلا مكحلا نبا ماشه ىلا بسنت ةقرف ناتقرف :ةيماشهلا )١(

 ميسجتلا يف اهتلالضو ةمامالا يف اهتريخ ىلا تمض دق ناتقرفلا اتلكو ىقيلاوجلا ملاس نب

 .(58- ال :ص) قرفلا نيب قرفلا هيبشتلا ىف اهتعدبو

 يبا نب ىلع نب نيسحلا رأثب ماق يذلا ىفقثلا ديبع ىبا نب راتخملا عابتا ءالؤه :ةيناسيكلا (")

 ذخأ هنأ ليقو ناسيك هل لاقيو راتخملا ناكو ءالبركب انيسح اولتق نيذلا رثكا لتقو بلاط

 امهدحأ نائيش اهعمجي اقرف ةيباسيكلا تقرتفاو ناسيك همسا ناك ير ىلعل ىلوم نع هتلاقم

 زاوجب مهلوق يناثلاو ديبع ىبا نب راتخملا وعدي ناك هيلإو ةيفنحلا نبا دمحم ةمامإب مهلوق
 قرفلا «هناحبس هللا ىلع ءدبلا زيجي ال نم لك مهريفكتب لاق ةعدبلا هذهلو كيو هللا ىلع ءدبلا

 .(7ا/ ؛ص) قرفلا نيب

 رهظأ امل قرزألا نب عفان نأ هتساير يف ببسلا ناكو ىفنحلا رماع نب ةدجن عابتا :تادجنلا (:)

 -هيفلاخم لافطأ لتق لحتساو نيكرشم مهامسو هيأر ىلع اوناك نإ هنع ةدعقلا نم ةءاربلا
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 ْ - تكفا اصمت لعل كتم تفشل 0

 ( مهيفلاخم نم مهيلع (17ةدحعقلل اهريفكت يفو مهيفلاخم نم ءاسنلاو يرارذلا

 نأب مهلوق يفو «رمخلا دح مهلاطبإ يف مهنم تادجنلا مهقرف ٌرثكأ رفكأو
 باحصأل مهتالاوم يفو «روذعم مارحلاو لالحلا يف هداهتجا يف ئطخملا

 اهتزاجإ يف 2"”ةينوميملا نورفكي مالسإلا قرف عم جراوخلا روهمجو
 ٠ نيئبلا تائبو تانبلا تائب حاكن

 روهظب اولاق نيذلا مهنم ةيديزيلا نورفكي مهريغ نمو مهنم روهمجلاو
 ةعيرش ريغ ةعيرشب ءامسلا نم باتك هيلع لزني «نامزلا رخآ يف مجعلا نم يبن

 . يك دمحم

 [اضعب مهضعب ةيردقلا ريفكت]

 :اضعب مهضعب رفكي افانصأ ةّيردقلا اندجوو

 ىتح كو هللا تارودقم ءانفب هلوق يف لْيَذُهلا ابأ نورفكُي مهنم روهمجلاف
 ماظّتلا اورفكأ دقو « هئانفإ ىلع الو ءىش ثادحإ ىلع ارداق كلذ دنع نوكي ال

 ةعامجو قرزألا بويأو صالقمو ليوطلا دشارو ىفنحلا ةيطعو ليدق وبأ هقرافو مهئاسنو -

 اوماقأو (..0) جراوخلا نم دنج يف رماع نب ةدجن مهلبقتساف ةماميلا ىلا اوبهذو مهعابتا نم

 ؛ ثالث اوراص هيلع اوفلتخا املف هنم اهومقن رومأ يف هيلع اوفلتخا نأ ىلا ةدجن ةمامإ ىلع

 .(510/- 557 :ص) قرفلا نيب قرفلا

 .(517 :ص) قرفلا نيب قرفلا باتك نم بيوصتلاو ؛(ةدقعلل) لصألا يف (1)
 نم ةدراجعلا بهذم ىلع ناكو انوميم همسا ناك ةيرخشلا جراوخلا نم لجر عابتا :ةينوميملا (؟)

 ةثالثلا باوبألا هذه يف لاقو ةعاطتسالاو ردقلاو ةدارإلا ىف ةدراجعلا فلاخ هنا مث جراوخلا

 . (؟54 :ص) قرفلا نيب قرفلا ؛ ةلزتعملا ةيردقلا لوقب
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 99 اهماسقأو تاحيجرتلا هوجو نايب باب ©

 صقني نأ ىلع الو ةنجلا لهأ ميعن يف ديزي نأ ىلع ردقي ال هللا نأب هلوق يف

 ىلع الو ةنجلا لهأ ميعن نم ءيش ناصقن ىلع الو ءرانلا لهأ باذع نم

 هنم ناصقنلاو كلذ ىلع ةدايزلا نأب هاوعدل «رانلا لهأ باذع ىف ءىش ةدايز

 .هل [ب/45] رودقم ريغ وهو ملظ

 يفو «ةرفطلاب هلوق يفو « ماسقنالا يف ءازجألا يهانت هيفن يف هورفكأو

 نم ناميإلا نأو «ةكرحلا ىهو دحاو سنج اهلك تاناويحلا لاعفأ ناب هلوق

 مظن نأب هلوق يف هورفكأو «دحاو سنج اهلك ضاّرْعألا نأو «رفكلا سنج

 هنم حصفأ وه امبو « هلثمب نايتإلا ىلع نورداق سانلا نأو « زجعم ريغ نآرقلا

 اهلك عابسلاو ريزانخلاو بالكلاو براقعلاو تايحلا نأب هلوق يف هوللضو
 .اهاوأم ىلإ هللا هرشح « ةنجلا ىلإ رشحت

 هنأ ملع ام لعفي نأ ردقي ال هللا نإ :هلوق يف مهنم ")يراوسألا اورفكأو

 .هلعف ام سنج نم ناك نإو «هلعفي ال

 ناولألا ثدحي نأ زوجي ناسنإلا نأب هلوق يف "”رمتعملا نب رشب ارفكأو
 .لاعفألا هذه اهنم دلوتي بابسأب تاكاردإلاو حئاورلاو موعطلاو

 ضاَرْعألا نأب امهلوق يف 2؟”ناملس نب داّبعو "”يطَوُفلا ماشه اورفكأو

 .هنيد نم ءىش ىلع الو «هلسر ىلع الو «هللا ىلع ةلالد اهيف سيل

 يف حاورألا خسانتب هلوق يف طئاح نب دمحأب مهنم فورعملا اورفكأو

 .هتمجرت تمدقت )١(

 .هتمجرت تمدقت )١(
 .هتمجرت تمدقت ()

 .هتمجرت تمدقت (:4)



 . ظالما بشن 8

 . ثَدْحُم هنأ ريغ « ةرخآلا يف قلخلا بساحي هلإلا حيسملا نأب هلوق يفو « بلاوقلا

 نم ائيش قلخ ام هللا نأب هلوق يف رمعمب مهنم فورعملا اورفكأو

 اضرم الو ةحص الو ارصب الو اعمس الو اتوم الو ةايح قلخ ام هنأو « ضاّرْعَألا

 قاع هده أور ةفرمالو مقار )معطل و انرل لو ووجع الوكوذت آل

 ءاهل ةياهن ال ضارعأب هلوق ىف هورفكأو « نو هللا نود ماسجألا لاعفأ نم اهلك

 وأ هفوج يف سيل هنأو «هب فورعملا دسجلا ريغ ءيش ناسنإلا نأب هلوق يفو

 ارداق املاع هنوك عم « نكاس الو كرحتم الو ؛هنم جراخ الو «هنم ءزج ىف

 اذه نأل ءاهل لعاف ال ةدلوتملا لاعفألا نإ هلوق ىف ©)ةمامث اورفكأو

 .اهعئاص ىلع ثداوحلا ةلالد لاطبإ ىلإ هيدؤي لوقلا

 ةلوقعم ريغ يه الاوحأ هلل نأب مهلوق يف مهنم ةرخأتملا ةّيمشُبلا اورفكأو

 قاقحتساب هلوق يفو «ءايشأب تسيل اهنأ لاقي الو ءايشأ يه الو ةلوهجم الو

 .مهفالخأ نورفكي مهفالسأو «هفالسأل رفكُم وهو الإ مهل فّلَخ الو

 [اضعب مهضعب ةيراجنلا ريفكت]

 مهنم ىلوألا ةينارفعزلا ريفكتك اضعب اهضعب رفكي قرف ةيراّجنلا كلذكو

 .""/ةيثوغربللو ةينارفعزلل مهنم ةكردتسملا ريفكتو « ةكرذتْسُملل

 .هتمجرت تمدقت )١(

 .1919 196 :ص قرفلا نيب قرفلا رظنا (؟)
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 20000 ش
 .اضعب اهضعب ءاوهالا لهأ قرف يرجي اذه ىلعو

 [ريفكتلا نع ةيتافّصلا عانتما]

 ثراحلاك مهنم نيملكتملا نإف ةعامجلاو ةنسلا لهأ نم َةيِتاَمَّصلا امأف

 لضفلا نب نيسحلاو ,"!يكملا زيزعلا ديعو 000 نب هللا دبعو ىبساحملا

 نسحلا يبأو *”براحم ءالعلا يبأو (؟”يسنالقلا سابعلا يبأو « "””يلجبلا

000 

 عرف

2 

(0) 

(0) 

 ٠ هتمج رت تمدقت

 ِهْيلِإ بسُني ىذلا «ىكملا ىنانكلا نوُمِيَم نب ملسُم نب زيِزَعْلا دبع نب ىيحي نب زيِزَمْلا دبع
 :بيِطَخلا َلاَق «هرظنم ةمامدل لوغلاب بقلي َّناَك لاَقُيَو «ثيدَحلا ليلك َوُهَو «ةديّكلا باتك

 «هَتَبحَصِب رهتشاو ىعفاشلاب هقفت نّمِم َناَكَو ةّدع تافنصم هلَّو لضفْلاَو ملعْلا لهأ نم َناَكَر

 ُهْنَع نيسبتقملاو ىعفاشلا عاَبنَأ دحأ ىيحي نب زيِزَعْلا دبع َناَك :ىرهاظلا ىلع نب دّواَد َلاَكَ
 تلق «ةَرداظ زيَِعْلا دبع بتك ىف ىعفاشلا راثآو «نميلا ىَلِإ همم جرخَو ُهَل هتبحص ْثَلَط دقو
 ةديحلا باتكو «رشب ّعَم 6 هترظانم يلع تّلد امك نآرَمْلا قلخ ىفن ىف ةئّسلل ارصان َناَك هنأ ىلَعو

 نيدبأ تبل الز دق هاقنا مب ل تحلل لق انك انف :ةممدخسم روثأ هل وكلا

 .(144/1) يكبسلل ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط «(515/11) دادغب خيرات ؛ لع عضو هلع هما

 هرصع مامإ بيدألا رسفملا ؛َّيِلَع وبأ ُيروِباَسِيَلا ٌيفوكلا يلجبلا ريمع نب لضفلا نب نْيَسْحلا
 نيتئامو ةرشع عبس ةنس روُباَسْيَت هعم رهاط نب هللا دبع همدقأ :مكاحلا َلاَق .نآرقلا يناعم يف

 َكَلَي يف يتفيو «ملعلا سانلا ملعي يقبو .اهنكسف «ةرزع رادب هب ةروهشملا رادلا ُهَل عاتباو

 راشب ت مالسإلا خيرات ه 7817 ةنس نابعش نم نيقب سمخل ءاثالثلا موي يفّوُت نأ ىلإ رادلا

 .(؟7/0) ةدغ يبأ ت نازيملا ناسل 0)

 نب براحم دلو نم يِسوُدلا الا هيقفلا يضاقلا ءالعلا بأ براحم نب دّمَحُم نب براحم
 ةنس ةرخآلا ىدامج نم نولخ نامثل نينثالا موي نفدو «نينثالا ةليل ةءاجف يفْوُت «راثد

 ةيمهجلاو ةيردقلا نم نيفلاخمل ىَلَع درلا يف فنصم ُهَلَو «لوصألاب املاع َناَكَو (ه04# ت)

 يكبسلل ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط (79/1/105) راشب ت دادغب خيرات .مهريغو « ةضفارلاو

 .( عالال/)
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 ٍة كت فسم اسم سن تشن

 هوجو ىلع «مالكلا لئاسم نم عورف يف مهنيب فالخلا عقو امنإو «نيدلا

 .ليلضت الو ريفكت اهيف سيل

 [ليوأتلا يف ةيتافصلا فالخ]

 : كيو هللا فاصوأ يف ")ههنم هيبشتلا ارهاظ مهوت ارابخأ اوور نيذلا امأو

 :[!/:] نافنص مهف

 مهداقتعا عم هوجولا نم هجوب اهورسفي ملو اهيناعم يف اوفقوت فنص

 ةيتاَمصلا ةلمج نم ءالؤهف «هتافص نعو هللا نع هيبشتلا ىفن ةلمجلا ىف

 . ةهباشتملا رابخألا ليوأت نم عنملا يف مهوفلاخ نإو ؛ةدّحوُملا

 مهف ؛ حراوجلاو « ءاضعألا ىنعم ىلع رابخألا كلت اولّوأت مهنم فنصو

 الو ثيدحلا باحصأ نم مه امو «ضفاورلا ةلمج نم وأ ةمّسجملا ةلمج نم

 .ةدحوُملا ةيِتاَمصلا ةلمج نم

 عم ءاضعب اهضعب ريفكت نع ئتافصلل ىلاعت هللا ةمصع تحص اذإف

 دقف «رخآلل امهدحأ رافكإ ىف ءاوهألا لهأل ةقرف نم فنص لك نيب هئارغإ

 ,ىدهلا ىلع ةنسلا لهأ بولق نيب فلأ يذلا وه ىلاعت هللا نأ اذهب ناب

 . ميظعلا لضفلا

0 

 .انه ةدئاز اهلعلو « لصألا يف اذك )١(

 ,؛3ي0
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 بابلا انه نم يفاثلا لصقلا

 هم وكم رف ويلا حتما حو

 هريغ بهذم ىلع َنِعِفاَّشلا بهذم حيجرت ىلع َعِفاّشلا باحصأ لدتسا
 :اهنم رومأب ةلمجلا يف ءاهقفلا نم

 يفو ةفالخلا يف ماع كلذو ,0)2شيرق نم ةمئألا» :ِِلَك يبنلا 0

 «ناندع دلو مه لاق نم مهنمف « شيرق يف نوباّسنلا فلتخا دقو « نيدلا ةمامإ

 لئابقو ةيناطحقلا ؛اهتلمج نم جرخيو « شيرق لوقلا اذه ىلع اهلك ةيناندعلاف
 ؛ناندع نب دعم نب رازن نب رضم دلو مه لاق نم مهنمو 7" سيدجو ")وسط

 لك اشيرق نأ مهرثكأ لاقو ءرضم نب سايلا دلو مه اشيرق نإ ةيميمتلا لاقو

 .ةنانك نب رضنلا دلو نم ناك نم

 م

 نب ةنانك نب رْضنلا دلو نم هنأل مهنم َيعِفاَشلاف « ّحص لاوقألا هذه له أو
- 

 باتك يف (094604) ىربكلا ننسلا يف يئاسنلاو )١57017(« دمحأ :سنأ دنسم نم هجرخأ )١(

 .ءاضقلا

 دوال نب مسط ونب مهو :يربطلاو «يبلكلا نبا لاق « ةبراعلا نم ةليبق مسط مهو :مسط ونب (؟)

 عم نميلا نم فاقحألا مهلزانم تناكو :لاق داع نم مهنأ يرهوجلا ركذو « حون نب ماس نب

 .(7514 :ص) برعلا باسنأ ةفرعم يف برألا ةياهن ؛ سيدج
 ماس نب مرأ نب سيدج مهو :يبلكلا نبا لاق ؛ةدئابلا ةبراعلا برعلا نم ةليبق :سيدج ونب (')

 باسنأ ةفرعم يف برألا ةياهن .حون نبا ماس نب دوال نب سيدج :يربطلا لاقو ؛«حون نب
 5١4(. :ص) برعلا

 فرم



 سال تالا ف للا ل عشا عصرا اه ! ١ تم ا متكلا ادت انا عقلا تيدا ش
 الب يشرق مامإ وهف «ناندع نم دعم نب رازن نب رضم نب سايلا نب ةكرذُم
 نم ةفينح ابأ نأل ؛هٌريغ يشرق بهاذملا باحصأ يف سيلو «فالخ

 ميهاربإو «نايلوم يعازوألاو لوحكمو « حبصأ يذ يلاوم نم كلامو ؛ يلاوملا

 نب دمحأو «شيرق نم ال ةيناطحقلا نميلا نم ةليبق مهو عخنلا نم يعخنلا

 ّحص هريغ يشرق بهاذملا بابرأ نم نكي مل اذإو «ةعيبر نم ينابيش لبنح
 .هب ءادتقالا حصي يذلا يشرقلا مامإلا هنأ

 ةرثكب « ةلمجلا يف هريغ بهذم ىلع هبهذم حيجرت يف اضيأ اولدتساو

 «ةالصلا انأش اهمظعأو تادابعلا يف طايتحالا كلذ نمف هبهذم يف طايتحالا

 ىلع لكلا عمجأ دقف ءاهيف هطورشو ّيعِفاَّشلا لوق ىلع ةالصلا ىّدأ نمو

 :كلذ نايبو اهتحص يف اوفلتخا «هريغ بهذم ىلع اهادأ نمو « هتالص ةحص

 بوثلا ريهطت زاجأو ءرمتلا ذيبنب رفسلا يف ءوضولا زاجأ ةفيدح ابأ نأ
 حوبذملا بلكلا دلج ىلع ةالصلا زاجأو « لخلاب ةساجنلا نع هيف ىلصي يذلا

 نم ءوضولا طقسأو «بيترت الو «ةين ريغب ءوضولا زاجأو «غابد ريغ نم
 نم مهردلا ردق عمو «مامحلا قرذ ىلع ةالصلا زاجأو « جرفلا حسمو سمللا

 زاجأو «ةروعلا ضعب فشك عمو «لوبلا نم بوثلا عبر ردق عمو « ةساجنلا

 نآرقلا ةءارق عمو « هللا ءامسأ نم اهلدب ىلإ ىلوألا ةريبكتلا كرت عم ةالصلا

 يف لادتعالا كرت عمو «دوجسلاو عوكرلا يف ةنينأمطلا كرت عمو « ةيسرافلاب
 جورخلا عمو « كلي يبنلا ىلع ةالصلاو دهشتلا كرت عمو ؛ دوجسلاو عوكرلا

 هذه يف اهيف ةالصلا ّيعفاشلا لطبأ دقو «مامإلا نود ثدحلاب ةالصلا نع

 ىلص نمو ءهفصو اذه نم فلخ ىَّلص نم ىلع ةداعإلا بجوأو هوجولا
 هنأ يف ةمألا نيب [ب/:0] فالخ الف رومألا كلت بنتجا دق يعفاش فلخ
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 :هيلع ةداعإ ال

 اهّراجأ ةفينح ابأ نأل « َِعِفاَشلا عم ةعمجلا ةالص يف طايتحالا اندجوو

 زاجأو «ىلاعت هللا ءامسأ نم دحاو مسا ىلع اهيف راصتقالا عم ةدحاو ةبطخب

 هبهذم ىلع اهالص نمو «نيعبرألا نود ددعب اهَّدّقعو «ةراهط الب اهل ةبطخلا
 يف نكي مل َيَعِفاَشلا لوق ىلع اهالص نمو ؛©20فالخ هتالص ةحص يفف

 .فالخ هتالص ةحص

 نود مايأ ماقم ةين عمو «ةيصعملا عم رفسلا يف رصقلا ةفينح وبأ زاجأو

 يبنلا ىلع ةالصلاو «ةءارقلا بوجو ةزانجلا ةالص نم طقسأو « رشع ةسمخلا

 ام ىلع امهالص نمو «فالخ هتالص يفف لوقلا اذه ىلع امهادأ نمو لك

 .فاللخ الب هتالص تحص يعفاشلا هلاق

 «توملاب اهبوجو طوقس زاجأو « تاوكزلا يف ةميقلا ةفينح وبأ لخدأو
 دحاو فنص صيصخت زاجأو «جارخلا عم رّشْعلاو ةاكزلا بوجو طقساو

 ناضمر رهش موص زاجأو ؛ةمذلا لهأ ىلإ رطفلا ةاكز فرص زاجأو «ةةاكزلاب
 يف ةورملاو افصلا نيب يعسلا كرت زاجأو « عوطتلا ةين ىلعو «رجفلا دعب ٍةينب

 فاوطلا ححصو فاوطلا طاوشأ ضعب ىلع راصتقالا عم «ةرمعلاو جحلا

 جح وأ ماص وأ ةاكزلا ىدأ نمف «؛ثدحلا عمو «سّجن بوثلا يفو ءاسوكنم

 ىدأ نمو «فالخ هنع ضرفلا طوقس يف ناك اهزاجأ يتلا هوجولا هذه ىلع

 .هنم اهتحص يف فالخ الف اهيف َيَعِفاَّشلا طورش ىلع تادابعلا: هذه

 ,لدبلل هباجيإب نيبصاغلا نع سائلا كالمأ ظفحب َيِعِفاَشلا طاتحاو

 .هريغ بهذم يف افالخ اهلاعفأ ضعب ةحص يف نإف «هبهذم ىلع ةحيحص تناك نإو :ينعي )١(

7248 



 يو لع تايعرشلا يف بهذملا ىلع بهذملا حيجرت 6 0

 يأرلا لْمَأ اهدسفأ دقو «هنم بوصخملا ىلإ هدنع هّئيع ترقب اميف لكملا ةرجألو

 بوصغملا ةئيه ريغ اذإ بصاغلا نأ مهلوقبو «بصاغلا نع ءاركلا طاقسإب

 .هكلم

 ظفلبو «نيقسافلا ةداهشو نيتأرماو دهاشو «ّىلو الب حاكنلا اوزاجأ دقو

 جوزتي نأ روزلا دهاشلا اوزاجأو ؛مارحإلا لاح يفو راغشلا هجو ىلعو ةبهلا

 حاكنلا دقع نمو ؛ اهتحص ىف فلتخا دق ةحكنأ هذهو ءاروز اهقالطب دهش نم

 .فالخ هدقع ةحص يف نكي مل ٌيعِفاَشلا طورش ىلع

 يفو بطحلا يفو «ةبطرلا رامثلا يف قراسلا عطق يأرلا لْمَأ طقسأو

 راجئتسا عمو «ةدحاو ةرم هب رارقإلا عم انزلا ٌدح اوطقسأو « فحاصملا ةقرس

 ةعيرذ اذه لكو « '"”مراحملا تاوذ ىلع هب دقعلا عقو ام لمع ىلع ؟'ةأرملا

 .روجفلا ىلإ ةقّسفلل

 .هيف ّدحلا باجيإب كلذ نع عدرلا يف هو َيعِفاشلا طاتحا دقو

 نم ىلوأ عابتالاب هلوق ناك هريغ يف هنم رثكأ هلوق يف طايتحالا ناك املف

 .هريغ لوق

 )0908/١1١(. يرودقلل ديرجتلا رظناو اهب ىنزلل اهراجئتسا يأ )١(
 ةهبش مراحملا تاوذ ىلع دقعلا لعج وهو « رهاظ ىنعملا نكلو «اشيوشت ةرابعلا يف لعل )0

 :ةيادهلا بحاص لوق لقن نأ دعب ةلأسملا هذه يفنحلا زعلا يبأ نبا شقان دقو «دحلا يفنت
 دنعو «هب ملاع وهو هميرحت ىلع اًقفتم ناك نإو دقعلاب تبثت ملهي  ةفينح يبأ دنع ةهبشلا"

 /١48(. ) ةيادهلا تالكشم ىلع هيبنتلا :عجاريلف "هميرحتب ملع اذإ تبغت ال نيقابلا

"5 



 0 5 بس ا اجيجرتلا ةوجو قايب كاب

 بايلا ازرق نم كالا لصفلا

 رخآلاب امهدحأ خسذ باب يف رخآلا ىلع نيرهاظلا دحأ حيجرت يف

 امهيف لامعتسالا ضراعتو « نيرهاظ وأ نيصن نيب ةضراعملا تعقو اذإ

 :رخآلاب امهدحأ خسن نم دب الف ءامهابَجوُم ىفانتو

 ؛ لوألل خسان امهنم رخآلاف ءامهيف خيراتلا ملع نإف

 ىرخألاو ةيكم امهادحإ نيتبآ يف كلذ ناكو ءامهخيرات لهج نإف

 حتفلا دعب ةيكملا لوزن ')ناكمإ دعب ةيكملل ةخسان ةيندملا نأ رهاظلاف « ةيندم

 تايندملا خسن نم رثكأ تاّيندملاب تايكملا خسن نأ الإ ,هلبق ةيئدملا لوزنو

 . تاّيكملاب

 [نيتْنُس نيب ضراعتلا]
 فى و 2 1 00 ١

 حسن نم نكي ملو [|/5:4] لوهجم امهخيرات قيس يف كلذ ناك نإو

 ىرخألا يوارو «مالسإلا مّدقتم امهادحإ يوار ناكو دب ىرخألاب امهادحإ

 مّدقتملا ةياورل ٌةخسان مالسإلا رخأتملا ةياور نأ بلاغلاف «مالسإلا رخأتم
 ةريره ىبأ ةياورب «ركذلا ّسم ىف ىلع نب قلط ةياور انخسن امك «مالسإلا

 طيحملا رحبلا يف هنع يشكرزلا هلقن امب اديكأت باوصلا ىلع هانبثأ دقو «ناكم :لصألا يف (1)

.)11//4( 

 فرخ



 .©0قلَط مالسإ نع رخأتم هّمالسإ نأل « هّسَم نم ءوضولا يف

 :رظن ءرخآلا يف لهجو ءامهدحأ يف خيراتلا ملع نإو

 ملعي امل خسانلا وهف دلك يبنلا مايأ رخآ يف امهنم خّرّوملا ناك نإف
 ةالصل ««ادوعق اولصف ادعاق مامإلا ىلص اذإ» :#8 هلوق خسنك «هخيرات

 ("9هيف تام يذلا هضرم يف ادعاق ىلصي وهو امايق هفلخ هباحصأ

00 

 قفاوملا نم ىلوأ ةداعلا نع امهنم لقانلا نأ :انباحصأ ضعب لاق كقف

 امهنم بجوملا كلذكو « حيبملا نم ىلوأ امهنم مِّرحُملا :مهضعب لاقو « ةداعلل

 امهدحأ مّدَقُي الف امرحم رخآلاو ابجوم امهدحأ ناك نإف ( حيبملا نم ىلوأ

 .")ليلدب الإ رخآلا ىلع

 اخسان هب لومعملا ناك امهدحأب ةّمألا تلمعو هجو لك نم اضراعت اذإو

 قيرط نم الوقنم امهدحأ ناكو ءامهب لمعلا ىف ةمألا تفلتخا نإو « كورتملل

 .دحاو قيرط نم لقن امم ىلوأ وهف «قّرط نم الوقنم رخآلاو

 نم وه له هيف فلتخم رخآلاو «ِةَلِكَك ىبنلا ظفل نم امهدحأ ناك نإو

 خوسملاو خسانلا يف رابتعالا يف باتك نم "ركذلا سم يف ءاج ام باب" يف كلذ ليصفت رظنا )١(

 .(9"7 :ص) يمزاحلل راثآلا نم

 خوسملاو خسانلا يف رابتعالا يف "اسلاج ىلص اذإ همامإب مومأملا مامتئا يف ركذ ام باب" رظنا (؟)

 .168/8 يشكرزلل طيحملا رحبلا رظناو ١٠١8(« :ص) يمزاحلل راثآلا نم

 18٠0/8. طيحملا رحبلا يف هنع هلقن (7)

 ىف
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 , '"'ىلوأ هظفل نم هنأ ىلع اوقفتا امف «هريغ ظفل نم ثيدحلا يف جردُم وأ هظفل

 ؛ "7قتعلا ىف هضراعي امو ''9ةياعّسلا ربخك

 نم رخآلا ةاورو « نيمرحلا دحأ وأ نيمرحلا لهأ امهدحأ ةاور ناك نإو

 ٍلهأ ةياور انمدق اذهلو «ميدقتلاب ىلوأ مرحلا لهأ ةياورف «مرحلا لهأ ريغ
 رفإو عيجرت يف لها ةياور ىلع نيم .2؟ةماقإلا دارفإو ناذألا ةفوكلا لهأ ةباو |

 ربخلا يوارو هتهج نم ةياورلا تفلتخا دق نيربخلا دحأ يوار ناك نإو

 ؛ىلوأ هتاياور قرط فلتخي مل نم ةياورف 2« *”'هتاياور قرط فلتخن مل رخآلا

 فانئتسالا ركذ نم ىلوأ «ةاكزلا بّصن ثيدح ةباحصلا رثكأ ةياورك كلذو

 ( هيلو يلع يتياور ىدحإ يف فانئئتسالا نأل ( لبولا نم نيرشعو ةئام دعب

00 

6 

 ةرهإ

00 

(0) 

 ٠187/8 طيحملا رحبلا يف هنع هاكح

 « بسكيو لمعيف «هضعب قتع اذإ هقر نم يقب ام كاكف يف قيقرلا يعس :ءاعستسالا وأ ةياعسلا

 ؛ص) ةيهقفلا تافيرعتلا .يعسلا هنم تبلط :هتميق يف هتيعستساو .هالوم ىلإ هنمث فرصيو

 .(17/7:”7) ةيتيوكلا ةيهقفلا ةعوسوملاو “1١(
 يفو «قيقرلا يف ةكرشلا باب «ةكرشلا يف (قوط/ 10 اهتم عضارف يف يقراعتلااهاوز

 (يقابلا دبع/601١) مقر ملسمو ؛ءاكرشلا نيب ةمأ وأ نينثا نيب ب ًادبع قتعأ اذإ باب « قتعلا

 «قتعلا يف (بيعش/7474) مقر دواد وبأو «دبع يف هل ًاكرش قتعأ نم باب «ناميألا يف

 يذمرتلاو «ثيدحلا اذه يف ةياعسلا ركذ نم بابو ؛ كولمم نم هل ًابيصن قتعأ نميف باب
 امهدحأ قتعيف نيلجرلا نيب نوكي دبعلا يف ءاج ام باب ؛ماكحألا يف (راشب/1744) مقر

 ىنثم ناذألا باب «ناذألا يف (505) يراخبلا دنع هي كلام نب سنأ ثيدح نم وهو

 «ةالصلا يف (79/8) مقر ملسمو «ةالصلا تماق دق رت الإ ةدحاو ةماقإلا بابو « ىنثم

 ؛ ةماقإلا يف باب ؛ةالصلا يف (0:) مقر دواد وبأو « ةماقإلا راتيإو ناذألا عفشب رمألا باب

 .ةماقإلا دارفإ يف ءاج ام باب « ةالصلا يف )١197( مقر يذمرتلاو
 01817 -185/4 طيحملا رحبلا يف ٌيشكرزلا نيرخآ يف هنع هلقن
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 .©)هفالخب هنع ىرخألا ةباورلاو

 ؛هب اولمعي مل امم ىلوأ ناك نيربخلا دحأب ةباحصلا تلمع اذإ كلذكو

 مهّدعب ءافلخلاو نامثعو رمعو ركب ابأ نأل « فانئتسالا ةلأسم يف نيربخلاك

 .(ةقح نيسمخ لك يفو نوبل تنب نيعبرأ لك يف) هيف ركذ يذلا ربخلاب اولمع

 ربخلا ىلإ عوجرلا نم مهل دب ال نيربخلا دحأب نولئاقلا ناك اذإ كلذكو

 ؛« نيرشعو ةئام ىلع لبإلا ةدايز دعب فانئتسالاب لاق نم نأل ءاضيأ فانئتسالا

 الإ كلذ دافتسي الو « لبإلا نم نيسمخو ةئام يف قاقح ثالث بوجوب لوقي

 تنب نيعبرأ لك يفف نيرشعو ةئام ىلع تداز اذإف» هيف ليق يذلا ربخلا نم

 .2")(ةقح نيسمخ لك يفو نوبل

 ىلوأ وهف «هسنج ىف لوصألا سايقل اقفاوم امهدحأ ناك اذإ كلذكو

 لوصأللا نأل اضيأ فانئتسالا ةلأسم ىف نيربخلاك :هسنج سايق فلاخي امم

 ملو دحاو ةدايزب هدعب ضرفلا ريغت ىهانت اذإ صقولا نأ ىلع ةينبم ةيوكزلا
 نيرشعو ةئام ىلإ يهتنملا صقولا دعب لعج نمو « ناصُقَو هيف لاوتي [ب/5]

 .ةاكزلا لوصأ فلاخ دقف رخآ اصقو

 تاّوخ ثيدح انمدق اذهلو :ىلوأ وهف امهدحأ عم طايتحالا ناك نإو

 مامإلا اهاور ةاكزلا بصن يف روهشملل ةفلاخملا هنع يضر بلاط يبأ نب ىلع نع ةياورلا )١(

 مصاع ةياور ركذ باب" )١60/4(: يقهيبلل ىربكلا نئسلا يف اهفعض نيبو قرط نم يقهيبلا

 ةئام ىلع داز اميفو لبإلا نم نيرشعو سمخ يف ىضم ام فالخب يقر «يلع نع ةرمض نب
 ."نيرشعو

 .روكذملا عضوملا يف قباسلا عجرملا رظني (؟)

 فرفور
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 هتالص يف رمع نبا ةياور ىلع (''عاقرلا تاذ موي فوخلا ةالص يف '”ريبج نب
 ةالصلل طايتحالا اهيفو فصلا ىلإ عوجرلا لبق ضرفلا ةزايح اهيف نأل , ")اهب

 .اهيف ريثكلا لمعلا كرتو اهيف ةلبقلا نع ضاّرعإلا كرتو اهيف يشملا كرتب

 يور امك :ىلوأ تبثملاف ىفنلا ىف رخآلاو تابثإلا ىف امهدحأ ناك نإو

 ")هيف لصي مل هنإ لاق نم ةياور نم ىلوأ كلذو (؟7تيبلا ىف ىلص ةّضح هنأ

 عوكرلا نم سأرلا عفر دنعو عوكرلا يف نيديلا عفر ىور نم ةياور كلذكو

 . عفري مل هنأ ىور نم ةياور نم ىلوأ

 امهادحإ خسن نم دب ال نيتنس وأ نيتيآ نيب ةضراعملا يف هلك اذهو

 . ىرخألاب

00) 

00 

 ةرفإ

0) 

 قيرط نم ثيدحلا بتك يف روهشملا نكل ؛"ريبج نب تاّوخ'" يأ هقفلا بتك يف رهتشملا اذه
 ءامهبم اذكه "”عاقرلا تاذ ةوزغ دهش نّمع ريبج نب تاوخ نب حلاص نع ةمثح نب لهس

 هللاو هيبأ نع تاوخ نب حلاص نع هحيحص يف (10) ةميزخ نبا دنع ايورم دجو دقو
 .(180/5؟) ةيملعلا ط ريبحلا صيخلتلا رظناو ملعأ

 ؛يزاغملا يف (قوط/ )4١14 يراخبلا « تاوخ نب حلاص نع ةمثح نب لهس قيرط نم هاور
 ةالص باب «نيرفاسملا ةالص يف (يقابلا دبع/841) مقر ملسمو «عاقرلا تاذ ةوزغ باب

 . فوخلا

 باب «فوخلا ةالص باوبأ يف (147) يراخبلا دنع وهو « ةعامجلا هاور رمع نبا ثيدح

 .نيرفاسملا ةالص يف (8194) ملسمو « عاقرلا يذ ةوزغ

 باب ؛جحلا يف (1544) اهنم عضاوم يف يراخبلا هجرخأ هيلي حابر نب لالب ةياور يه
 لوخد بابحتسا باب ؛«جحلا يف (1704) ملسمو ؛ ةبعكلا يف ةالصلا بابو تيبلا قالغإ

 .هريغو جاحلل ةبعكلا

 باب «جحلا يف )١1101( اهنم عضاوم يف يراخبلا هجرخأ منو سابع نب هللا دبع ةياور يه

 .ةبعكلا يف ةالصلا باب « جحلا يف (بيعش/7701) مقر دواد وبأو «ةبعكلا يحاون يف ربك نم

7: 
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 [ثيدحو ةيآ نيب ضراعتلا]

 امهيف نالامعتسالا ضراعتو «ةنسو ةيآ نيب ةضراعملا تعقو اذإ امأف

 :ىرخألاب امهادحإ خسن ىلإ جيتحاو

 : ©")ةنسلاب نآرقلا خسن اندنع زوجي ال هنأل «ةيآلاب ةخوسنم اندنع ةنسلاف

 لمتحاف اهب «"7نآرقلا خسن زاج ةرتاوتم ةنسلا تناك نإ قارعلا لهأ لاقو

 .امهيف خسنلا اًهُجو ضراعتو نآرقلاب اهخسن

 فى 0 ص

 .؟711/0 هقفلا لوصأ يف طيحملا رحبلا ؛(554 :ص) هقفلا لوصأ يف ةرصبتلا )١(

 .(1104/7) لوصألا ةيارد يف لوصولا ةياهن ؛ 018 4/1) لوصألا يف لوصفلا (؟)

 فرد
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 بابلا ازه نم عبارلا لععفلا

 بيترتلاو ءانبلا ةهج نم رخآلا ىلع نيرهاظلا دحأ حيجرت يف

2270 

 :حيجرتلا نم اعاونأ عمجي لصفلا اذه

 ءرخآلاب امهنم لك صيصخت نكميو نارهاظلا ضراعتي نأ :اهدحأ ©

 نوكيف «نآرقلاب ةنسلا صصخي رخآلاو « ةئسلاب نآرقلا صصخي امهدحأ نأ الإ

 ؛ نآرقلاب ةنسلا صيصخت نم ىلوأ ةنسلاب نآرقلا

 تيرا رفا :تانآبن ييلئافلا:نفبي ضروف ن١ ىارلا لخأ :لالتكباك
 امهتم ناك اذإ هب دارملا اولاقف ؛ ')(لتاقلا ثري ال» هِي ىبنلا لوقب اوضروعو

 ةلالدب «التاق نكي مل نم ثيروت « ثيراوملا ةيآب دارملا مهل ليقو «لتقلا يف

 : لكم هللا لوقل « ةبآلاب ةنسلا صيصخت نم ىلوأ ةنسلاب ةبآلا صيصخت ناكف « ةنسلا

 لتاقلا ربخ نألو «[؛؛ :لسس] مهل ِلت اَم ساد َنيُحل ميلا َكََبإ اَنْ
 . لتاق لك يف هيلع يضقي كلذك نيلتاقلا ضعب يف ثاريملا ةبآ ىلع ىضق دق

 نم دحاو لك نأل ؛«ّصخألاب ٌمعألا صيصخت ةهج نم اذه سيلو

 نمض يف ؛يير رمع مهنم «ةباحصلا نم ددع نع «ةبراقتم ظافلأب ءاعوفرمو افوقوم يور )١(
 ةجام نبا دنع هنع اعوفرمو «(بيعش/417) دمحأ دنع (هدلوب دلاولا لتقي ال)» ثيدح

 باب «لوقعلا يف (راشب/701) كلامو ؛ ثري ال لتاقلا باب «تايدلا يف (بيعش/ 0)

 .هيف ظيلغتلاو لقعلا

 للك
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 .رخآلاب هصيصخت نكمي نيرهاظلا

 ( امهنم معألا ىلع نيرهاظلا نم صخألا حيجرت :يناثلا هجولاو ؛#
 . "7هل اخسان ناك صاخلا بيقع دروأ اذإ ماعلا نأ نوّيِقاّرِعلا معزو

 امهنم دحاو لك صيصخت نكمي نارهاظ ضراعتي نأ :ثلاثلا هجولاو «#

 :هلوقك «عازنلا عضوم ريغ يف صوصخلا هلخد دق امم امهدحأو رخآلاب

 يف عمجلا ميرحت يف كلذو « [7 :ءاسنلا] «يتقُكلا تبا أوُمَمْجَخ لأو#

 :هلوق هضراعو «كلملا ٌقحب اعاتمتسا امهنيب عمجلا ميرحت يفو « حاتلا

 «رفئكَيإ ككَلَم امو مهجوُنَأ لع الإ © تركه زهجوُرْمل رم نول

 حاكنلاب صوصخم امهنيب عمجلا ميرحت نأ لاقي نأ لمتحاو « [ه + :نونسؤملا]
 امهنيب عمجلا ريغ يف كلملا ةيآ ٌنوكي نأ لمتحاو ؛كلملا ةيآ ليلدب

 ةحابإلا ةيآ ىلع عمجلا ميرحت ةيآب ءاضقلا ناكف « ميرحتلا ةيآ ليلدب «اعاتمتسا

 تخأ تناك ول ةكولمملا نأل ؛عامجإلاب ةصوصخم ةحابإلا ةيآ نأل « ىلوأ
 ريغ عمجلا ةيآو ءاهؤطو هل زجي مل ةينثو تناك وأ بسلا وأ عاضرلاب اهكلام

 .ىلوأ مومعلاب ميرحتلا ةيآ تناكف فالخلا عضوم ريغ يف ةصوصخم [!/]

 صيصخت بجوي امهدحأو «نالامعتسالا ضراعتي نأ :عبارلا هجولاو ؛)

 كلذ نوكيف ءرخآلا هب صخي يذلا ريغ عضوم يف نيرهاظلا نم دحاو لك

 ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ» :ةِْكلَي هلوق لثم امهيف ةاواسملا ىوعد نم ىلوأ

 ءاعدب مهرمأ اشيج ثعب اذإ ناك» هنأ يور ام عم ؛2")(هللا الإ هلإ ال اولوقي

 :(058/49 نرتضألا ةيلرح يقل لوصول ةلاهن + (©4/1) لوصألا ين لرصفلا' 009

 -«ناميإلا يف (قوط/0١1) يراخبلا دنع رمع نب هللا دبع دنسم نم ثيدحلا اذه يور (؟)

 فرخ
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 لوألا ثيدحلاف «©0(لاتق وأ ةيزج وأ مالسإ نم ثالث ىدحإ ىلإ ةرّمكلا

 همومع ىلع لومحم يناثلا ثيدحلاو «ناثوألا لهأ يف همومع ىلع لومحم

 تفلتخا كلذلو «باتكلا لهأ يف امهضراعت نم ىلوأ كلذو « باتكلا لهأ يف

 باتكلا لهأ نم مهنأ يف مهفالتخا عم سوجملا نم ةيزجلا ذخأ يف ةباحصلا

 .ال مأ

 «هريظن يف قافتالا عقو نيلامعتسالا دحأ ٌنوكي نأ :سماخلا هجولاو ؛

 .هل ريظن ال امم ىلوأ نوكيف

 كردأ دقف سمشلا علطت نأ لبق حبصلا نم ةعكر كردأ نم» :ِاّط هلوقك

 دنع ةالصلا نع يهنلا دورول «سمشلا عولطب َيِتاَّرِعلا اهدسفأف "”(حبصلا

 رادقم كاردإب حبصلا ضرف موزل ىلع كاردإلا ربخ لوأتو « سمشلا عولط

000 

020 

 ىتح سانلا لاتقب رمألا باب ؛ناميإلا يف (؟1) مقر ملسمو ؛ةالصلا اوماقأو اوبات نإف باب

 /؟١) ملسمو ؛ةاكزلا لوأ يف يراخبلا دنع ةريره يبأ دنسم نمو ؛ هللا الإ هلإ ال نأ اودهشي

 لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال :اولوقي ىتح سانلا لاتقب رمألا باب :ناميإلا يف (يقابلا دبع

 ءداهجلا يف )١14٠( دواد يبأو ؛لوألا بابلا ناميإلا يف )511١( مقر يذمرتلاو ؛هللا

 .نوكرشملا لتاقي ام ىلع باب

 مامإلا ريمأت باب «داهجلا يف (يقابلا دبع/17121) ملسم :ةديرب ثيدح نم براقم ظفلب هاور

 يف َِِك هتيصو يف ءاج ام باب ءريسلا يف (راشب/711١) يذمرتلاو «ثوعبلا ىلع ءارمألا
 .نيكرشملا ءاعد باب ؛داهجلا يف (بيعش/1١؟) دواد وبأو «لاتقلا
 تيقاوم يف (017/4) يراخبلا هقيرط نمو «ةالصلا توقو يف (4) أطوملا يف كلام هاور

 «برغملا لبق رصعلا نم ةعكر كردأ نم بابو «ةعكر رجفلا نم كردأ نم باب ؛ةالصلا
 «ةالصلا كلت كردأ دقف ةالصلا نم ةعكر كردأ نم باب ءدجاسملا يف (104) مقر ملسمو

 برغت نأ لبق رصعلا نم ةعكر كردأ نميف ءاج ام باب «ةالصلا يف )١187( مقر يذمرتلاو

 .سمشلا
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 07 دسم سف ع

 .٠ سمشلا عولط لبق اهتقو نم ةعكر

 ةالصلا نع هيهنك كلذ نأل « كاردإلا ربخب صوصخم ىهنلا ربخ نإ انلقو

 برغت نأ لبق رصعلا نم ةعكر كردأ نم» :#8 هلوق عم سمشلا بورغ دنع

 بورغب دسفت ال هتالص نأ ىلع اوعمجأو «؟')(رصعلا كردأ دقف سمشلا

 كلذك «عضوملا اذه يف كاردإلا ربخب اصوصخم ىهنلا ربخ ناكو « سمشلا

 .كاردإلا ربخب صوصخم سمشلا عولط دنع حبصلا ةالص يف ىهنلا ربخ

 , 0(ةقدص رمتلا نم قسوأ ةسمخ نود اميف سيل» :ة# هلوق كلذكو

 صاخلا اذه نأ ْيِقاَّرِعلا معزو « ")(رشعلا ءامسلا تقس اميف» :هلوق صخف

 (رشعلا عبر ةقرلا يف» :هلوق نأ امهريظن يف انعمجأو «ماعلا كلذب صوصخم

 . ؛!(ةقدص قرولا نم قاوأ ةسمخ نود اميف سيل» :هلوقب صوصخم

 .اهسفن ىف ةاكزلا رادقم نايب ىف رخآلاو ةاكزلا هيف ام باصن نايب ىف امهدحأ

 عم ( 2!ةاش ةاش نيعبرأ يف» :هلوق يف كلام عم انفالخ اضيأ هريظنو

 .قباسلا ثيدحلا )١(

 .هجيرخت مدقت (؟)

 رامث نم صرخي ام ةاكز :باب «ةاكزلا يف (يمظعألا/؟84) مقر أطوملا يف كلام هجرخأ ()

 ءام نم ىقسي اميف رشعلا باب ؛ةاكزلا يف (قوط/441١) مقر يراخبلاو ؛ بانعألاو ليخنلا
 ىقسي اميف ةقدصلا يف باب «ةاكزلا يف (راشب/ )74٠ مقر يذمرتلاو « يراجلا ءاملاو ءامسلا

 .عرزلا ةقدص باب ؛ةاكزلا يف (بيعش/0193١) مقر دواد وبأو «هريغو راهنألاب

 .هجيرخت مدقت (1)

 -(1514) دواد وبأو ؛منغلاو لبإلا ةاكز يف باب «ةاكزلا يف (راشب/١71) يذمرتلا هاور (0)
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 99 اهماسقاو تاحيجرتلا هوجو نايب باب ع اسقأو تاحيجرتلا هوجو نايب باب

 «باصنلا نايب ىلع نيعبرألا ربخ انلمحف «7'2(ةاكز منغلا ةمئاس يف» :هلوق

 دحاو لك صيصخت باب نم اذهو «باصنلا ةفص نايب ىلع موّسلا ربخو

 .رخآلا موهفمب امهنم

 «فالخلا عضوم يف نيلامعتسالا دحأ ّنوكي نأ :سداسلا هجولاو ؛

 ؛ فالخلا عضوم ريغ يف نيرهاظلا دحأ لامعتسا رخآلا يفو

 اهسفنب قحأ مّيألا» :هلوق عم ؛ "”(يلوب الإ حاكن ال» :# هلوق :هلاثمو
 .20اهنلو نم

 .دقعلاب قحأ يلولاو حاكنلا يف نذإلاب قحأ اهنإ انلقو

 ةريغصلا ىلع يهنلا ربخ ليوأتو «نذإلاو دقعلاب قحأ يه :َيَقاَرِعلا لاقو

 ىلع ةدئاف ددجت هيف نأل «ىلوأ فالخلا عضوم يف امهلامعتسا ناكف ؛ةمألاو

 .”عءامجإلا هدافأ ام

 ةقدص باب «ةاكزلا يف )١1948( ةجام نباو ؛ةمئاسلا ةاكز باب «ةاكزلا يف (659١)و -ح

 .اه8ؤ رمع نبا ثيدح نم « لبولا
 ثيدح اهنمو « قباسلا ربع نبا ثيدح ظافلأ ضعب يف اهنم «ثيداحأ يف «ةبراقتم ظافلأب يور 00(

 يف )١4514( مقر يراخبلا دنع "نيعبرأ تناك اذإ اهتمئاس يف منغلا ةقدص يفو" :ظفلب سنأ

 ةمئاس يف نييلوصألاو ءاهقفلا لوق نأ بسحأ" :حالصلا نبا لاق .منغلا ةاكز :باب «ةاكزلا

 .(05/1) ريبحلا صيخلتلا "مهنم راصتخا «ةاكزلا منغلا

 .هجيرخت مدقت 20

 ؛حاكنلا يف )١471( ملسمو ءامهسفنأ يف ميألاو ركبلا ناذئتسا باب (456) كلام هاور ()

 ؛حاكنلا يف )١1١8( يذمرتلاو «توكسلاب ركبلاو قطنلاب حاكنلا يف بيثلا ناذئتسا باب

 .بيثلا يف باب «حاكنلا يف )7١94( مقر دواد وبأو « بيثلاو ركبلا رامئتسا يف ءاج ام باب

 . يهنلا ثيدح رهاظ هافنو « ميألا ثيدح هدافأ ام وهو «نذإلاب ةأرملا ةيقحأ ىلع مهعامجإ ينعي (4)
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 ' د تنام ل ست ل 7

 رخالاو «رهاظلاب انلح نا مكملا لحأ نوكي نأ : عباسلا هجولاو (#

 مسالاو مسالا صخي ىنعملا نأل «ىلوأ ىنعملاب امهنم قلعتملاف « ىنعملاب

 ؛ ىنعملا صخي ال

 نع هيهن عم «')(هولتقاف هنيد لدب نم» :## هلوقب انلالدتسا :هلاثمو

 .[ب/ه5] ةدترملا لتق ىف اضراعت اذإ «"")ءاسنلا لتق

 ىلع اجراخ رخآلاو ؛ مكح ًءادتبا امهدحأ ٌنوكي نأ :نماثلا هجولاو ؛9

 باحصأ فالتخال «ببس ىلع جراخلا نم مومعلاب ىلوأ هب أدتبملاف « بس

 ًادتبملا نأ ىلع مهقافتا عم «همومع ىلع ببس ىلع جراخلا ءارجإ يف مومعلا

 ؛ همومع ىلع يراج هب

 هب أدتبم هنيد لدب نم لتقب رمألا نأل ( ةدترملا ةلأسم :اضيأ هلاثمو

 موي تلتق ةيبرح ةأرما ةيؤر دنع ببس ىلع جراخ ءاسنلا لتق نع يهنلاو

 نم دبال رخآلاو « هسفنب الّمعتسم امهدحأ نوكي نأ :عساتلا هجولاو ©

 ؛ هيف رامضإ

 َمْذَل أوُمَيأَو# :هلوقب «لحي ال ضرملاب رَصْحُملا نأ ىلع انلالدتساك
 4 ل 2م
 هل هر 2-و م

 «يَدَهْلا َنوَرَْيَتْسَأ اه ْرْفَرِصَحُأ نيم :هلوقب ضروعو [156 :ةرقبلا] كوّن د

 اهيف دبال راصحإلا ةبآ نألو « ودعلاب رّصحملا ىلع ةانيصصتخو « [196 :ةرقبلا]

 .هجيرخت مدقت )١(

 .هجيرخت مدقت (1؟)

 ,2ىئ1و5



 . "7لح اذإ :وهو رامضإ نم

 امهدحأ نم مولعملاو «ناصيصختلا ضراعتي نأ :رشاعلا هجولاو ؛

 ؛ هيف فلتخم هّمولعم امم ىلوأ نوكيف «ةرورض

 يسن نمأل :) قع هلوقب تقو لك يف تئاوفلا ءاضق زاوج ىلع انلالدتساك

 يف ةالصلا نع ىهنلاب انْضِروعو ؛ "”(اهركذ اذإ اهلصيلف اهنع مان وأ ةالص

 ءءاضقلا ربخ ليلدب ءاهل ببس ال ةالص ىلإ عجار يهنلا انلقف ؛ "”تاقوأ ةثالث

 .اهيف ةالصلا نع ىهن يتلا ةثاللغلا تاقوألا ريغ ىلع ءاضقلا ربخ اولمحو

 . داسفلا هئاضتقا يف اوفلتخا دق يهنلاو « ةلاحم ال زاوجلا يضتقي ءاضقلاب رمألاو

 عزانتملا مكحلا نايب هب دصق امهدحأ ٌّنوكي نأ :رشع يداحلا هجولاو «©

 ؛ هريغ هب دصق امم ىلوأ نوكيف هيف

 دولج شارتفا نع هيهن عم ؛ '؟)(رهط دقف غبد باهإ اميأ» :#8 هلوقك

 «ريدقتلا اذهب الإ ىنعملا متي ملف ؛مارحإلا نم جرخ « لح وه اذإ يدهلا نم رسيتسا ام :يأ )١(

 .ىلوألا ةبآلا فالخ

 تيقاوم يف (0417) يراخبلا هجرخأ ام اهنم ةيراقتم ظافلأو ةددعتم ديناسأب يورم روهشم نتم (؟)
 ؛ ةتئافلا ةالصلا ءاضق باب :دجاسملا يف (584) ملسمو ؛ةالص يسن نم باب :ةالصلا

 نب سنأ نع ةداتق ثيدح نم .ىسني لجرلا يف ءاج ام باب :ةالصلا يف )8/,١1( يذمرتلاو

 . ير كلام

 ةالصلا نع ىهن يتلا تاقوألا باب «نيرفاسملا ةالص يف (يقابلا دبع/811) ملسم هاور ()

 يذمرتلاو «اهبورغ دنعو سمشلا عولط دنع نفدلا باب «زئانجلا يف (7147) دواد وبأو ؛ اهيف

 دنعو سمشلا عولط دنع ةزانجلا ىلع ةالصلا ةيهارك يف ءاج ام باب ؛زئانجلا يف )٠١7(

 .ةيلِو رماع نب ةبقع ثيدح نم ؛اهبورغ
 -/717) ملسمو ؛ ةتيملا دولج يف ءاج ام باب «ديصلا يف (يمظعألا/8١) كلام هجرخأ (:4)
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 29 بيترتلاو ءانبلا ةهج نم رخآلا ىلع نيرهاظلا دحأ حيجرت 8 2

 نم عنملا يهنلاب دصقلا نأل ؛"”رومّتلا "0فّمَص ىلع بوكرلا نعو ؛ عابسلا

 .مجاعألا ّيز

 صخأ نيرهاظلا دحأو ناصيصختلا ضراعتي نأ :رشع يناثلا هجولاو ؛

 عم وأ ةداعلا نع لقان امهدحأ وأ « فان رخآلاو تبثم امهدحأ وأ ( هسفن يف

 امم ىلوأ طايتحالا هيف امو لقانلاو تبثملاو ٌّصخألا نوكيف طايتحالا امهدحأ

 راع
٠ 

 « سابللا يف (بيعش/ 41171) دواد وبأو ؛ ةتيملا دولج ةراهط باب « ضيحلا يف (يقابلا دبع

 اذإ ةتيملا دولج يف ءاج ام باب «سابللا يف (راشب/71١؟8) يذمرتلاو ؛ ةتيملا بهأ باب
 .ةتيملا دولج باب «ةريتعلاو عرفلا يف (1061") يئاسنلاو « تغبد

 جرشلل يهو فص عمج وهو «ثيدحلا بتك نم بيوصتلاو ؛ طوطخملا يف ةحضاو ريغ )١(
 ٠ لخرلا نم ةرئيملا ةلزنمب

 بوكر :باب ةنيزلا باتك (917/7) ىربكلا يف يئاسنلا دنع ةيواعم ثيدح يف درو ظفل وه )١(

 .(88539) مقرب (؟8/0) ىربكلا نئسلا يف يقهيبلاو «رومنلا دولج
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 9 9 اهماسقأو تاحيجرتلا هوجو نايب باب 98 8

 بايلا ازرق نم سمازملا لصفلا

 ءانبلا ةهج ريغ نم رخآلا ىلع نيلالدتسالا دحأ حيجرت يف

100 

 :حيجرتلا نم هوجو اضيأ لصفلا اذه يفو

 قيلعت حص ام نوكيف «هيلع مكحلا قيلعت حصي ال ببسب انورقم رخآلاو « هيلع

 ؛ ىلوأ هيلع مكحلا

 ىبنلا ٌدرف « تهركف بيث ىهو اهوبأ اهجّوز )ءاسنخ نأ ائيور ام :هلاثمو

 هوضراع دقو «هل ببس اهنأ ىلع ليلد درلا عم ةبويشلا رْكِذف « ")اهحاكن دك

 ةراكبلا نأل ىلوأ لوألا ناكو ؛ تهركف اهوبأ اهجوز ركب ةيراج حاكن در هنأب

 .اندنع درلل ةلع اهنوك حصي ةهاركلا عم ةبويثلاو «درلل اببس نوكت ال

 « صنلا ىنعمب نيمصخلا دحأ لالدتسا نوكي نأ :ىناثلا هجولاو ©

 ؛ ىلوأ هأئعم نوكيف «همْساب رخآلا لالدتساو

 الإ ملسم ئرما مد لحي ال» :2©8 هلوقب ةدترملا لتق ىلع انلالدتساك

 .ةيراصنألا ماَّدِخ ٌتنب ءاسنخ يهو « ثيدحلا بتك نم بيوصتلاو ؛اسيخ :لصألا يف (1)

 ؛ ,دودرم هحاكتف ةهراك يهو هتنبا جوز اذإ باب ,حاكتلا يف (قوط/ ه٠) يراخبلا هاور (؟)

 دواد وبأو ( حاكتلا نم زوجي ال ام عماج باب  حاكتلا يف (يمظعألا/ 00) كلامو

 .بيثلا يف باي « حاكنلا يف (بيعش//١)

 ال: :



 ٍه ءانبلا ةهج ريغ نم رخآلا ىلع نيلالدتسالا دحأ حيجرت 8

 ,©0(سفن ريغب سفن لتقو « ناصحإ دعب انزو «ناميإ دعب رفك :ثالث ىدحإب

 نود ركذلل مسا [1/:+] ملسملا نأل روكذلاب قلعتم مكحلا اذه َيِتاَرِعلا لاقف

 هل تدهشو ناميإلا دعب رفكلا وهو «,فصولا ىلع هيف مكحلا انقلعو ؛ ىثنألا

 .لتقلاو انزلا نم هنئارق

 فالتخاب نيلعف نم نالالدتسا دا يراك دق 2 نأ : :ثلاثلا وار 5

 ديف هنأ 000 ل

 مالس لبقو دهشتلا مالس دعب دجس خ2 هنأب امهنيب انعمجف «"”(مالسلا دعب

 «دوجسلا دعب هثدحأ مالس لبقو « جورخلا مالس دعب دجس اولاقو « جورخلا

 «فيرعتلا مالب فرعم ربخلا يف روكذملا مالسلا نأل ىلوأ لوألا عمجلاو

 َنْيَعْلأَو نيِفَتلأي َسْفَتلا :ىلاعت هللا لوق باب «تايدلا يف (قوط/14174) يراخبلا هاور (1)

 ثيدح نم ؛ ملسملا مد هب حابي ام باب ؛ةماسقلا يف (يقابلا دبع/17177) ملسمو ؛ نبأ

 . ةيثو دوعسم نب هللا دبع
 مهب ىلص - ُهْكي ّيبنلا نأ» نيصح نب نارمع ثيدح وه رصتخملا ظفللا اذهل ثيدح برقأ 000

 ءاج ام باب ؛ةالصلا يف (40) يذمرتلا دنع (مّلس مث «دّهشت مث «نيتدجس دجسف ءاهسف

 امهيف وهسلا يتدجس باب «ةالصلا يف )1١74( دواد وبأو ءوهسلا يتدجس يف دهشتلا يف

 .ميلستو دهشت

 يف يراخبلا هاور ةالصلا يف ِةْفلَي يبنلا وهس يف نيديلا يذ ثيدحل ىنعملاب رصتخم ظفل وه (7)

 ؛ «نيتدجس دجس ثالث وأ نيتعكر يف ملس اذإ باب ءوهسلا يف (قوط/7171١) :اهنم عضاوم

 دواد وبأو «هل دوجسلاو ةالصلا يف وهسلا باب «دجاسملا يف (يقابلا دبع/ 0177) ملسمو

 (راشب/714) مقر يذمرتلاو «نيتدجسلا يف وهسلا باب «ةالصلا يف (بيعش/١٠٠) مقر

 ءاج ام بابو ؛مالكلاو مالسلا دعب وهسلا يتدجس يف ءاج ام باب ؛ةالصلا يف ("949)و

 . ب ةريره يبأ ثيدح نم ؛ رصعلاو رهظلا نم نيتعكرلا يف ملسي لجرلا يف

 ,6ه



 35 اهماسقأو تاحيجرتلا هوجو نايب باب 0

 وهسلا عوقو لبق ةالصلا يف دوهعم مالس ىلإ مالسلا عوجر يضتقي فيرعتلاو

 نم لعبأ امهدحأو ةبآ نم نيليوأت فاللتخا ىف :عيارلا هجولاو (©:

 ؛ ىلوأ كلذل نوكيف ةعانشلا

 ْنِم ِناَرحلَءَوَأ# : :هلوقب اهيف اولدتسا مهنأل ةمذلا لهأ ةداهش يف انفالتخاك

 )2 "مكتلم ريغ نم" هانعم اولاقو « ٠١[ :ةدئاملا] «ٍضْركْلا يف ْمْكيَرَص تأ ْنِ وَ

 در بجوي هفالخ نأل « ةعانشلا نم دعبأ اذهو ؛"مكتليبق ريغ نم" دارأ انلقو

 . مظعأ هقسف يذلا رفاكلا ةداهش لوبقو قسافلا ملسملا ةداهش

 اتفلتخا نيتلأسم يف ضيقن يفرط ىلع نيبهذم يف :سماخلا هجولاو ؛8)
 ؛ تابثإلاو ىنعملا ىف

 ىكزُي الو ءاملسم دبعلا ناك اذإ رطفلا ةاكز ةراجتلا دبع نع ىَكْرُي انلوقك

 رفاكلا هدبع نع يكزي :ّيّتاَّرِعلا لاقو ؛ ةمدخلل رفاكلا دبعلا نع رطفلا ةاكز

 «مهقرف نم ىلوأ انّقرف ناكف «ةراجتلل ملسملا دبعلا نع يكزي الو «هتمدخل
 4 و 04 3 04

 نع طقس ول هنالو «ملسم الإ اهب رهطُي الو ةرهط لصالا يف رطفلا ةاكز نال

 فالتخال ىلوأ طوقسلاب ةراجتلا ةاكز تناكل نيتاكزلا ىدحإ ةراجتلا دبع

 .رطفلا ةاكز بوجو ىلع مهقافتا عم اهبوجو يف ءاملعلا

 :اهرئاظن هوجولا هذه ىلع سقو



 99 ةلمجلا يف للعلا ىلع للعلا حيجرت هوجو - 1 00

 بايلا ازه نم سراسلا لصفلا

 ةلمجلا يف للعلا ىلع للعلا حيجرت هوجو نايب يف

00 
 :هجوأ ةعبس نم ةلمجلا يف ةلعلا ىلع ةلعلا حيجرت نأ انباحصأ لاق دق

 نم ىلعأ نيتلعلا ىدحإ ةبتر نوكت نأب «ةبترلا يف حيجرت :امهدحأ

 وحنو يفخلا سايقلا ىلع يلجلا سايقلا ميدقت وحن كلذو « ىرخألا ةبتر

 . كلذ

 نوكتف ءاهيلع اصوصنم نيتلعلا ىدحإ نوكت نأ :ىناثلا هجولاو ؛©إ

 .اهضراعي لصأ ىلع اهلصأ ةوقب اهحيجرت :ثلاثلاو ؛هإ

 .اهضراعت يتلا فصو ىلع اهفصو ةوقب اهحيجرت :عبارلا هجولاو ؛#

 .هيف ةلع نوكت اميف اهقّرط ةوقب اهحيجرت :سماخلا هجولاو «#:

 .اهيف تباثلا مكحلا ةوقب اهحيجرت :سداسلا هجولاو ؛

 نرقت اهاوس نئارقبو لوصألا يف اهرئاظنب اهحيجرت :عباسلا هجولاو 4

 . هللا ءاش نإ اذه دعب لوصف ىف لمجلا هذه ليصافت ركذنسو
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 اهماسقأو تاحيجرتلا هوجو نايب باب 8 86

 بابلا ازه نم عبإلا لصفلا

 اهبتارمب للعلا ىلع للعلا حيجرت نايب يف
3 

 :ناعون ئلجلا نأو «ّئفخو يلج :ناعون سايقلا نأ اذه َلبق انركذ دق

 .هلصأ نم همكحب ىلوأ هعرف ام :رخآلاو ؛ لصألا ىنعم ىف :امهذحأ

 :رخآلاو هيلع صوصنم :امهدحأ :ناعون ىفخلا سايقلا نأ انركذو

 .هبش سايق رخآلاو ةلع سايق امهدحأ :ناعون وهو « طبنتسم

 :رظن سايقلا نيب ةضراعملا تعقو اذإف

 ايلعلا ةبترلا يف يذلا ناك ءرخآلا ةبترم قوف ةبترم ىف امهدحأ ناك نإف

 . ىلوأ [با3]
 5 ب 5 و

 «هلصأ ىنعم يف امهذدحأ ّىلجلا نم ناسايق ضراعت نإ ريدقتلا اذه ىلعف

 .يفخلا سايقلا نم ىلوأ نيمسقلا نيذه نم دحاو

 ىلع همدق انباحصأ ضعب نإف «هيلع اصوصنم فخلا ٌنوكي نأ الإ

 .هيلع صوصنم ريغ فخ لك ىلعو « لصألا ىنعم يف يذلا ىلعو ؛ ّىلجلا

 نإو «ىلوأ اصن امهالجأف هيلع صوصنم امهنم دحاو لكو اضراعت نإو
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 عوو_اطهتاربرلعلا لع لاخلا عجرت ناس" عب

 ةلغلا نئابق لاق نم انناحتصا 'نمف هيك سارق زحآلاو ةلغع نايك امهدخأ ناك

 .ىلوأ هبشلا سايق لاق نم مهنمو « ىلوأ

 .قيفوتلا هللابو

 ,ؤظئ



 8 9 اهماسقأو تاحيجرتلا هوجو نايب باب ِ 0

 بابلا از نم نماعلا لضفلا

 فاصوألاو لوصألاو نئارقلاب للعلا حيجرت نايب يف

 :ةريثك لصفلا اذه تاحيجرت ماسقأ

 :ناعون كلذو ءاهيلع ساقي يتلا لوصألاب حبجرتلا :اهنم

 ئرخألاو ؟لوصألا ةلمج ىلإ ةدودرم امهادحإ نوكت نأ :امهدحأ

 نم ىلوأ لوصأللا ىلإ ةعجارلا نوكت ءاهسنج نم سيل ذاش لصأ ىلإ ةدودرم

 ؛ذاشلا لصألا ىلإ ةعجارلا

 رئاس ىلع سايقلاب «هلام يف لوتقملا دبعلا ةميق يناجلا مازلإ :هلاثمو

 .لوصألا نع ةذاشلا ةيدلا ىلع سايقلاب ةلقاعلا اهليمحت نم ىلوأ «لاومألا

 نوكتف ( هضعب وأ هسنج نم ذاشلا ىلإ ةدودرملا نوكت نأ :ىناثلاو 3

 ؛ ةماعلا لوصألا ىلإ ةدودرملا نم ىلوأ

 يبأ لوق فالخ .أطخلا يف ةحِضوُملا نود ام ةلقاعلا ليمحت :هلاثمو

 ءأطخلا ةيد لصأ ىلع سايقلاب « كلام لوق فالخ ةيدلا ثلث نود امو « ةفينح

 فصنُي كلذكو «ةانجلا لاومأ ىف تافلتملا رئاس ةمارغ ىلع هسايق نم ىلوأ

 نم نيثلثلا نع داز ام فيصنت ىلع سايقلاب ةأرملا ةيد نم ثلثلا نع صقن ام

 .ةميقلا ىلع سايقلاب امهنيب ةيوستلا رابتعا نم ىلوأ اهتيد

076 
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 ؛ اهمكح يف دراولا اهلصأ ظفل نم نيتلعلا ىدحإ نوكت نأ :اهنمو ؛©:

 كلذو ءارفاك وأ ناك املسم ؛هقسف لعب ةداهشلا دودرم قساف لك انلوقك

 نأل « لاملا وأ حاكنلا 0 00 ةداهش لوبقب يِفاَرِعلا لوق نم ىلوأ

 ةلعلاو « [: :تارجحلا] أجّتيَنق اب ٍقِساَد 52ج نإ :هلوق ةداهشلا در يف لصألا

 .ىلوأ اهظفل يف اهل ةقفاوملا

 قفاوت ىرخألاو « مسالا يف اهلصأ قفاوت امهادحإ نوكت نأ :اهنمو ا

 ؛ ىنعملا يف اهلصأ

 نم هنأل ( دّبقم هريبدت نمك رّبدُم هنأب «قلطُملا رّبدُملا عيب يف انلالتعاك

 .هفالخ ىلع هسايق نم ىلوأ كلذو هسنج ىلع ءىشلا سايق باب

 هدوجوب مكحلا دجو ام نأ وهو « باجيإلاو بلسلاب حيجرتلا :اهنمو ©:

 مي ايوب ماشا يكرر او درجرب كسلا جيوب اهي ىلا مار ياو

 ؛ةيعرشلا تارامألا هبشي درطلاب درفنملاو « َةيلقعلا للعلا َهَب ََبْشأ سكعلاو درطلا

 .ةيعرشلا ةرامألا نم ىلوأ ةيلقعلا ةبجوملاو

 هسايق نوكيف «رخآلاب هنم هبشأ نيلصألا دحأب عرفلا ّنوكي نأ :اهنمو «©

 هسايقف ةضقانم هليصفت يف عقو نإف « ةضقانم هليصفت يف عقي مل نإ ىلوأ هيلع

 ؛ ىلوأ دعبألا لصألا ىلع

 ٌرحلا ىلع سايقلاب قيرفتلا يف هتميق نم دبعلا فارطأ رابتعا نأ :هلاثمو

 صقن ام رابتعا يف لاومألا ىلع اهسايق نم ىلوأ «هتيد نم هفارطأ رابتعا يف

 «لاومألا ىلع هل كلام سايق نم ىلوأ كلذو « رحلا سنج نم هنأل ءاهتميق نم

 الها



 99 اهماسقأو تاحيجرتلا هوجو نايب باب 5
 00 أ

 يفو هتميق رشع فصن دبعلا ةَحِضوُم يف نأ :هلوقب ليصفتلا يف هتضقانم نم
 .هتميق نم صقن ام امهاوس يفو [!/0] هتميق ثلث '''هتفئاجو (١)هتموُمأَم

 دبعلا ةميق نأ َِقاَرِعلا لوق ؛هب هبشألا ىلع هساق نم هيف ضقانت ام لاثمو

 (ةلقاعلا اهلمحت ال هفارطأ نأب ضقانو «رحلا ةيدك ةلقاعلا ىلع أطخ لوتقملا

 .هبشأ رحلاب ناك نإو ىلوأ اذه يف لاومألا ىلع دبعلا سايق ناك كلذلف

 مل اذإ ءاهلصأ ىلع ةرصتقملا نم ىلوأ ةيدعتملا ةلعلا نأ :اهنمو «)
 ؛ ىلوأ اهلصأل ةمزاللاف تضققتنا نإف ءاهعورف يف ةيدعتملا ضقتنت

 ةلع نم ىلوأ ةمزاللا تناك نإو «ءابرلا يف نزولاو بهذلا يف انتلعك

 يناوألا يفو برحلا راد يف نزولا ةلع ضاقتنال اهيدعت عم نزولاب َيِتاَرِعلا

 مالسإ زاوج يفو ؛كنآلاو ةبشلاو رفصلاو صاصرلاو ديدحلا نم ةعونصملا

 هوجولا هذه يف نزولا ةلع تدرطا ولو « تانوزوملا رئاس يف قِرّولاو بهذلا

 .قرولاو بهذلا ىلع ةرصتقملا انتلع نم ىلوأ تناكل اهانركذ يتلا

 يف دحاو لصأ نع نيتعزتنملا نيتلعلا ىدحإ مومعب حبجرتلا :اهنمو ©
 فلاخي معألاو ؛هرئاظن يف لوصألل اقفاوم صخألا ّنوكي نأ الإ دحاو مكح

 ؛ عورفلا ةرثكب حيجرتلا نم ىلوأ رئاظنلا ةقفاومب حيجرتلا نوكيف « لوصألا

 نأل «توقلاب لالتعالا نم ىلوأ معطلاب ابرلا يف انلالتعا نأ :هلاثمف

 ١77(( :ص) ءايشألا ءامسأ ةفرعم يف صيخلتلا « غامدلا مأ ىلإ ةلصاولا ةحارجلا يه :ةمومأملا )١(

 ةعوسوملا :رظناو 2« (؟50/ :ص) ءاهقفلا ةغل مجعم . ةقيقر ةدلج الإ غامدلا نيبو اهنيب ىقبي ال

 .(86/1؟١1) ةيتيوكلا ةيهقفلا

 .(77* :ص) يهقفلا سوماقلا « ١51( :ص) ءاهقفلا ةغل مجعم ؛ فوجلا غلبت يتلا ةنعطلا :ةفئاجلا (؟)

 ,ق”65
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 .ىلوأ اهيدعت رثكي ام ناك ىدعتت ال ىتلا نم ىلوأ تناك اذإ ةيدعتملا

 ةرافك يف انّلالتعا :هرئاظنل قفاوملا صخألا ضراعت نأ ةماعلا لاثمو
 « ةيصعمب رطف هنأب كلام لالتعا عم ؛ٌّمات ءطو هنأب ناضمر رهش موص يف ءطولا

 ةدابع لك نأل «؛لوصألا يف اهرئاظنب هبشأ انتلع نأ ريغ انتلع نم ّمعأ يهو

 ٌدحلاك « هريغ ىلإ هزواجتي ال ءطولاب اهيف بجاولا نإف «هّريغو ءطولا اهيف مّرْح

 «ءاليإلا مكح نم جورخلاو « ةييبرلا ميرحتو مارحإلا داسفو رهملاو لسغلاو

 .اهلثم ةرافكلا كلذكف «كلذ وحنو «لوألا عفدل ليلحتلاو «ةّثُعلاو

 عقي ال هنأ اهيف حيحصلاو ؛يفنلاو تابثإلا يف حيجرتلا يف اوفلتخاو
 .اندنع ليلدلا ىلإ رقتفم امهالك تبثملاو ىفانلا نأل امهنم دحاوب

 ؛ ىلوأ ةلقانلا نأ انباحصأ لاقف :ةداعلا نع لقنلاب حبجرتلا يف اوفلتخاو

 خسانلاب لقانلاو « زئاج امهيف خسنلا نأل ىلوأ رابخألا نم ةلقانلا نورخآ لاقو
1 

 هذهو «عنتمم اهيف خسنلا نأل ءاهريغو ةلقانلا اهيف يوتستف للعلا امأو

 .0يريطلا ةزمح نب يلع قرط

 ىرخألاو ءاهعرفو اهلصأ ماكحأ بعوتست امهادحإ نوكت نأ :اهنمو ؛)

 .اهعرف ماكحأب درفنت

 روصنم يبأ نع طيحملا رحبلا يف هلقن ام فالخ انه امو «باتكلا ةبطخ يف هنع مالكلا مدقت )١(

 نيب قرفي يربطلا ةزمح نب يلع ناكو :روصنم وبأ ذاتسألا لاق" :هيف ثيح (177/8) هنع
 ىلوأ ةداعلا ىلع اهيف ةيقبملا نإ :للعلا يفو « ىلوأ لقانلا :ربخلا يف لوقيف «رابخألاو للعلا

 .ملعأ هللاو 2"ةلقانلا نم
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 99 اهماسقأو تاحيجرتلا هوجو نايب باب ©

 هّساقو «لّيُقلا يف جاليإلاك ةرافكلا همزلي هنأ ؛ ربدلا يف جلوأ نميف انلوقك

 عيمج اهب بعوتست اهنأل ىلوأ انتلعو «جرفلا نود اميف ءطولا ىلع َِقاّرعلا

 .اهريغو ةذعو رهمو لسغو ٌدح نم هلصأ ماكحأ

 عورف عيمجل ةبعوتسم امهادحإ نوكت نأ :©)رشع يداحلا هجولاو ؛إ

 ؛ اهبحاص عورف ضعب يف دجوي امم ىلوأ نوكتف «فالخلا عضوم يف للعملا

 « بسنلا دومع ىف لوخدلاب كلملاب قتعلا ىفو ةقفنلا موزل ىف انلالتعاك

 لك نأب ْيِتاَّرعلا لالتعا نم ىلوأ كلذو ؛«مهسنج يف ثانإلاو روكذلا معي هنإف

 . ىثنأ عم ركذب صتخت ةلعلا هذه نأل هتقفن همزليو هيلع قتعي مَّرَحُم محر يذ

 نيتلعلا لامعتسا هنكمي « نيللعملا دحأ ٌنوكي نأ :رشع ىناثلا هجولاو

 ىلع بألا نم وأ مألاو بألا نم تاوخألاو ةوخإلا سايق يف انلالتعاك

 لالتعا هضراعو «دجلا هبجحي الف مهتاوخأ نوبصعي مهنم لكلا نأب «نينبلا

 مل انإف «نيلصألا مكح دجلا ىلع انرفو نحنو « بألا ىلع هسايق يف يأرلا لْمَأ

 . [باو«] خألاك تخألا هعم انبصعو « بألاك سدسلا نع هصقنن ملو « لاحب هطقسن

 روذنلا هرذن هبشأ امل «هسفن لعف ىلع هرذن قلع نميف انلالتعاكو

 .نامكحلا هيلع رفوثل امهمكح نيب هانرّيخ ناميألاو

 سايقلا نم ىلوأ يهف رثكألا سايق امهادحإ َنوكي نأ :رشع ثلاثلاو ؛

 ؛ لقألا ىلع
 اهنييعت نودب ىلوألا ةرشعلا هجوألا تمدقت دقو « ةضراعتملا للعلا نيب حيجرتلا هجوأ نم يأ )00

 .دذعب
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 ىلع هسايق نم ىلوأ نيزافقلاو عقربلا ىلع ةمامعلا ىلع حسملا انسايقك

 .هذحو فخلا

 ؛هل ريظن ال امم ىلوأ عرشلا يف رئاظن اهلام نأ :رشع عبارلاو ؛'

 نم ىلوأ هقسف لاوز ةلعب دلجلا دعب فذاقلا ةداهش لوبق ىف انلالتعاك

 بونذلا رئاس يف ريثأت ةبوتللو «بتي مل نمك فذقلا يف دولجم هنأب لالتعالا

 .فذقلا ىف كلذك

 امهادحإ نوكت نأ لثم ؛ ىلوأ الصأ امهاوقأ نأ :رشع سماخلاو ؛©

 ىرخألاو صاخ نم امهادحإ وأ «صن ليلد نم ىرخألاو صن نم ةعزتنم

 .ىرقألا مدقن امك ىوقألا عرف مدقنف «ماع نم

 ةمألا نيب هيلع اعّمجم امهادحإ لصأ ٌنوكي نأ :رشع سداسلاو

 لكلا عامجإ نأل ؛بسحف نامصخلا اهلصأ ىلع عمجأ يتلا نم ىلوأ نوكتف

 .بسحف نيقيرف عامجإ نود ةجح

 ءاهل دعاسم ال يتلا نم ىلوأ مومع اهدعاسي يتلا نأ :رشع عباسلاو ؛)

 امهنم دحاو لك دعاس نإف «هعم ليلد ال امم ىلوأ هاوس ليلد هدعاس ام نأل

 ؛هدعاسام حجري نيمومعلا ىوقأف مومع

 ةدم اهنأب ( ءاوس ةمألاو ةرحلا ىف ءاليإلا ةدم نأ ىف انلالتعا :هلاثمو

 سايق نم ىلوأ اذهو «ةّنعلا ةدمك حاكنلا ءاقب عم رارصإلا نيبتل ةبورضم

 ؛«قالطلا ىلع كلام سايق نمو «ةمألا ىف اهفيصنت ىف «ةدعلا ىلع فلاخملا

 َنوُلوي َنيِدََل :هلوق هدعاسي انلالتعا نأل ,هّقرو هتيرح ىف لجرلاب اهرابتعا ىف

 ٠ [775 :ةرقبلا] 4ِرْهْش 2 ٍةَحيْرَأ ضيرت مهر[ نم

"206 



 5 اهماسقأو تاحيجرتلا هوجو نايب باب 9

 نكمي ىرخألا فصوو اتباث امهادحإ فصو َنوكي نأ :رشع نماثلاو ؛©

 ؛ ىلوأ تباعلاف « هتوبث

 «باصنلل هكلم دوجوب «نيذدلا هيلع نم ىلع ةاكزلا بوجوب انلالتعاك

 نم ىلوأ نئاكلاو «هيلع رْجحلا زاوجب هوضراع دقو «ةاكزلا لهأ نم هنوك عم

 .هنوك نونظملا

 .موهفملا نم ىلوأ ٌصنلا نأ امك ىلوأ صنلا نم ةطبنتسملاف « ىنعم موهفم نم

 ؛ ةعزتنملا نم ىلوأ اهفصو ىلع صوصنملا نأ :نورشعلاو ؛ه)

 ىف انلالتعاو : نشملا دنع ناصقنلاب رمتلاب بطرزلا عيب ىف انلالتعاك

 ؛ هنم صوصخملا ىلع اسايق امهادحإ ٌنوكي نأ :نورشعلاو يداحلاو ؛#

 ؛ صوصخملا ىلع سايقلا نم ىلوأ نوكتف

 يأرلا لْمُأ سايقو ءامهيلع حسملا يف فخلا ىلع ةمامعلا دمحأ سايقك

 نم ناصوصخم نالصألا ناذهو «ودعلاب راصحإلا ىلع ضرملاب راصحإلا

 .هنم صوصخملا ىلع سايق امهيف انلالتعاو «ذوذشلاب امهلوصأ

 ءاهمكح هيف اميف امهادحإ فصو ٌنوكي نأ :نورشعلاو ىناثلاو ؛©

 ؛ اهمكح عضوم ريغ يف اهعضو امم ىلوأ نوكتف

 (ةأرملاب هرابتعا نم ىلوأ كلذو « لجرلاب تاقلطلا ددع انرابتعاك كلذو

 ٠ لجرلاب دوجوم قالطلا نإف
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 نوكتف «اهيف داهتجالا ةلقل ىلوأ افصو امهلقأ نأ :نورشعلاو ثلاثلاو ©

 .برقأ ةيلجلا ةلدألا ىلإ

 هلوقل ىلوأ ضئارفلا يف ديز لوق قفاو ام نأ :نورشعلاو عبارلاو ؛
 :# هلوقل ىلوأ ةيضقألا يف ٌيِلَع لوق قفاو امو ع290(ديز مكضرفألل :

 هلوقل ىلوأ مارحلاو لالحلا لئاسم يف ذاعم لوق قفاو امو ؛ '"7(َيِلَع مكاضقأ»

 ركب يبأ لوق قفاو ام حجرت دقو «(ذاعم مارحلاو لالحلاب مكملعأ)» :

 .[1/:م] "”(رمعو ركب يبأ يدعب نم نيذللاب اودتقا» :#ع هلوقل رمعو

 ىلوأ نوكتف لسرم ربخ امهادحإ دضاعي نأ :نورشعلاو سماخلاو «

 . ءىش هدضاعب ال امم

00) 

(00 

020 

 ذاعم بقانم :باب «بقانملا باوبأ :يف 77/40(2) مقرب يذمرتلا دنع :سنأ ثيدح نم وه

 ثيدح اذه" :يذمرتلا لاق «؛كلام نب سنأ نع ةداتق قيرط نم «ةديبع يبأو ديزو لبج نب

 يبنلا نع « سنأ نع ؛ ةبالق وبأ هاور دقو هجولا اذه نم الإ ةداتق ثيدح نم هفرعن ال «بيرغ

 )١1970(( دمحأ هجرخأ ةبالق يبأ ثيدحو ؛"ةبالق يبأ ثيدح روهشملاو «هوحن ٌهِْك

 نم ءهححصو (راشب/041) يذمرتلاو «(راشي/ )١614  ١550 ةجام نباو )١107(«
 لعأ دقو" :(1177/8) ريبحلا صيخلتلا يف لاق ؛هب ةبالق يبأ نع ءاذحلا دلاخ قيرط

 ركذ دقو ءاذه هنم عمسي مل :ليق هنأ الإ ( حيحص سنأ نم ةبالق 5 عامسو «لاسرإلاب

 نئسلا يف يقهيبلاك هريغو وه حجرو « "للعلا" يف ةبالق يبأ ىلع هيف فالتخالا ينطقرادلا

 يبأ ركذ هنم لوصوملا نأ :(34817/1) لقنلا يف جردملا يف بيطخلاو (”47/1) ىربكلا

 .ملعأ هللاو "لوصوملا ةياور هريغو قاوملا نبا حجرو « لسرم يقابلاو « ةديبع

 "..يتمأب يتمأ محرأ" :قباسلا ثيدحلا هسفن

 هجرخأو ؛ ةفيذح نع « شارح نب يعبر نع (7717) يذمرتلاو «(778170) دمحأ هجرخأ

 «هجولا اذه نم بيرغ نسح ثيدح اذه" :لاقو «دوعسم نبا نع (راشب/5١٠186) يذمرتلا

 ةملس نب ىيحيو « ليهك نب ةملس نب ىيحي ثيدح نم الإ هفرعن ال ؛دوعسم نبا ثيدح نم

 . ”ثيدحلا يف فعضي
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 نم عنملاو ةموصخلا عطقب حيجرتلا عوقو :نورشعلاو سداسلاو ل

 ؛ ةبلاطملا

 قوقح نم اهنأ ةلعب «قالطلاو حاكنلاو صاصقلا يف ناميألا انلامعتساك

 .انزلا ىلع سايقلاب كلذ نم عنم امم ىلوأ يهو «دابعلا

 كلذكو «نويدلا ءاضق يف كالمألا عيب يف ناتضراعتملا ناتلعلا كلذكو

 يف راقعلا عيب ةلأسمك «سبحلا لوط نع نيدلا هيلع نم صالخب حيجرتلا
 .جوزلا ناعتلا دعب ناعللا نم تعنتما اذإ ةأرملا ىلع دحلا ةماقإ ةلأسمو «نويدلا

 ؛ اهدعب داهتجا فلكت نع امهادحإ ءانغتسا :نورشعلاو عباسلاو 8

 دهتجا مث « هحّحص نم ةلع نم ىلوأ ثَّدْحَملا فاوط لاطبإ يف انلالتعاك

 .هيف ةبجاولا ةرافكلا ةفص ىف اهدعب

 ؛ كشلا ىلع ةتبثملا نم ىلوأ نيقيلا ىلع ةيفانلا نأ :نورشعلاو نماثلاو

 ةرضحب اهيلع دقعلا سلجم يف هتأرما قلط نّمع دلولا يفن يف انتلعك

 .دوهشلا

 نم ىلوأ ءاهمكح اهفصو نراقي ىتلا ةلعلا نأ :نورشعلاو عساتلاو 1

 ؛ اهمكح تاوف دعب اهفصو دجوي يتلا

 باجيإ نم ىلوأ يه قرلا ىلع ءافو كراتلا بتاكملا توم يف انتلعك

 .هتوم دعب هموجن ءادأ ةلعب ارح هتوم

 ىرخألا مكح بجوي امهادحإ فصو قيقحت نوكي نأ :نوثالثلاو ؛

 70ه مب
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 ؛ ىلوأ اهضراعي ام نوكيف

 هتماقتساب ىمذلا ىلع ىمذلا ةداهش لوبق ىف يأرلا لْمَأ لالتعاك كلذو

 در بجوي قسفلاو قسف مظعأ وه يذلا رفكلا وه هتماقتسا قيقحتو هنيد يف

 .ةداهشلا

 نأبو «ةعانشلا نم دعبأ امهادحإ نوكت نأب حيجرتلا ءهلك اذه دعبو

 زاوج يف فالتخالل يعرش مكح اهفصو يتلا نم ىلوأ هب فصولا َنوكي
 ىرخألا فصوو ىنعم امهادحإ فصو َنوكي نأبو « يعرش مكحب ليلعتلا

 دودحلا يف ةطقسملا نأبو «يماسألاب ليلعتلا زارج يف مهفالتخال ءامسا

 .©)(تاهبشلاب دودحلا اوؤردا» ل هلوقل ةبجوملا نم ىلوأ

 هاور نممف :افوقومو اعوفرم يور دقو «ادنس تبغي مل هنكل ؛هانعم ىلع قفتم ثيدحلا اذه )١(

 دودحلا عفدو نمؤملا ىلع رتسلا :باب «دودحلا يف ؛(؟0140) مقرب ةجام ُنبا :اعوفرم

 يذمرتلاو «"اعفدم هل متدجو ام دودحلا اوعفدا" :ظفلب ةريره يبأ ثيدح نم «تاهبشلاب

 ينطقرادلاو ؛ ةشئاع ثيدح نم دودحلا ءرد يف ءاج ام :باب ؛دودحلا :يف )١471(2 مقرب

 دودحلا ءرد يف ءاج ام باب «دودحلا يف (778/4) هنئس يف يقهيبلاو (8 مقر 84/)

 نم الإ ًاعوفرم هفرعن ال" :يذمرتلا لاق ؛هب «دايز نب ديزي قيرط نم مهعيمج .تاهبشلاب
 ( ةشئاع نع «ةورع نع « يرهزلا نع « يقشمدلا دايز نب ديزي نع « ةعيبر نب دمحم ثيدح

 'حصأ عيكو ةياورو « هعفري ملو ؛هوحن «دايز نب ديزي نع « عيكو هاورو - ُهِيدَي  يبنلا نع

 وهو يقشمدلا دايز نب ديزي هدانسإ يفو )٠١6/14( ريبحلا صيخلتلا يف رجح نبا لاقو
 نممو ؛امهريغو يقهيبلاو يذمرتلا مامإلا مهنم افوقوم هتوبث ةمئألا رثكأ حجر دقو ؛ «فيعض

 نب عيكو قيرط نم (7718) ىلعي وبأو (011/0) هفنصم يف ةبيش يبأ نبا :افوقوم هاور
 « «تاهبشلاب اهميقأ نأ نم يلإ بحأ تاهبشلاب دودحلا لطعأ نئل» :باطخلا نب رمع لاق حارجلا

 صيخلتلا يف لاقو «(778/8) يقهيبلاو ؛« 0707/4 ةبيش يبأ نبا دنع دوعسم نبا نع يورو

 .(7:99) ينطقرادلا دنع ذاعمو رماع نب ةبقع نع اضيأ يورو « "ديج هدانسإ" ريبحلا

/ 
0 

 ك4
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 عون امهنم ةدحاو لك يف ناك نإف , طايتحالا حيجرتلا هوجو دكوأ نمو

 ؛ ىلوأ نيطايتحالا قبسأف طايتحالا نم

 انأ :لاق مايأ ةثالث هلقأ نأ ىف للع نم نأل « ضيحلا لقأ ىف نيتلعلاك

 ةالصلا طقست اليكل مايأ ةثالث نم لقأ مدلا ناك اذإ تاولصلا ءاضقل طايتحا

 لسغلا باجيإل طاتحأ انأ :لاق ةليلو موي هلقأ نأ ىف للع نمو «كشلاب

 ةحص نم نيقي ىلع ناك هدعب تلستغا اذإف «ةليلو موي دعب هعاطقناب

 ذخألا ناكف قبسأ طايتحالا اذهو « كش ضيحلاب اهتالص ىفو «)اهتالص

 .©0قشأ هب

 هك

لاو «هتالص ..سلتغا اذإف :لصألا يف (1)
 .هانتبثأ ام باوص

 .قحأ :باوصلا لعلو ءاذك (؟)

 ٠كما



 9 ةدحاو ةلالد نم رخآلا ىلع لالدتسالا يفجر دحأ حيجرت 9

 بالا ارزق نم مسالا لصفلا

 ةدحاو ةلالد نم رخآلا هجولا ىلع لالدتسالا يشجو دحأ حيجرت يف

 اهيف حجرتي هوجو ىلع نوكي ةدحاولا ةلالدلا يف كارتشالا نأ ءاوملعا

 :ضعب ىلع هوجولا ضعب

 هيف امهدحألو دحاو رهاظب لالدتسالا ىف نارظانتملا كرتشي نأ :اهنم

 ؛دحاولا هجولا ىلع ناهجولا حجريف «دحاو هجو هيف رخآللو ةلالدلا نم ناهجو

 :كللَك هلوقب ماحرألا يوذ ثيروت ىلع يأرلا لْمَأ لالدتسا :هلاثمو

 :(")ناهجو هيف مهئاريم طقسأ نملو « "70(هل ثراو ال نم ثراو لاخلا»

 .نيجوزلا دحأ عم لاخلا طوقس :امهدحأ

 .ةمعلا عم هطوقس :يناثلا هجولاو ©

 دقف نيجوزلا ضرف نع يقابلا هثرو وأ لاملا ثلث ةمعلا عم هثرو نمو

 .[ب/48] نيعضوم يف هريغ رخآ ثراو عم هثيروتب «نيهجو نم رثكأ فلاخ

 ؛ هيف كوكشملا نم ىلوأ هنم دبال يذلا هجولاف «هيف كوكشم رخآلاو هب لوقلا

 .هجيرخت مدقت )1١(

 .ههجو ام يردن الو .ليلد :وهو ءحص :هيلع بوتكم َقَحَل شماهلا ىلع (؟)

 الكا
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 نم عنمت ال ةبوصغملا ©)ةجاسلا نأ ىلع يأرلا لْمَأ لالدتسا :هلاثمو
 ."7(مالسإلا يف رارض الو ررض ال» هلوقب بصاغلا ءانب

 اررض اهنم عنملا يف نأل ءاهبحاص ىلع اهّدر بجوأ نم هب لدتسا دقو

  ىلوأ هجولا اذهو ( اهلثم دجي الو هسفن ءانبل اهديرب هلعلو ( اهبحاص ىلع

 نم ةجاسلا علقب امإ «هب ررض قاحلإ نم دبال بصاغلا نأ ىلع مهعامجإل

 هيلإ عفن دوع بجي هنم بوصغملا نأ ىلع اوعمجأو ءاهنمث همازلإب امإو «هئانب

 نم (رارض الو ررض الر :هلوق مكحب ىلوأ وه ناكف (هقحلب ررض نود

 .هرارضإ نم دبال يذلا بصاغلا

 ةغللا ةهج نم رهاظلا نم نيلالدتسالا دحأ دهاش نوكي نأ :اهنمو

 ؛ نيبأ ىنعملاو ةياورلا ةهج نم وأ حضوأو رثكأ

 رهطلاو ء رهطلاو ضيحلل حلصي ةغللا يف ءرقلا نأل ةدعلا يف ءورقلا ةيآك

 ءورق ىلع عمج رهطلا هب ديرأ اذإو «كئارقأ مايأ ةالصلا يعد» :ةضاحتسملل

 :[ليوطلا] ىشعألا لوقك

 اكئاسن ءورق نم اهيف عاض امل [أ/وو] ةعفر يحلا يفو الام ةثروم

 ,«نهتدع لبقل نهوقلطف» :أرق رمع نألو ؛«نآرقلا لزن عمجلا اذه ىلعو

 .رهطلا لاح ىف هب رومأملا قالطلاو

 رخآلاو همومعب امهدحأ قلعتي « رهاظب لالدتسالا يف اعزانتي نأ :اهنمو د“

 )1140/١(. ةيتيوكلا ةيهقفلا ةعوسوملا .اهئانبو رودلا باوبأ يف لمعتست ةميظع ةبشخ )١(
 .هجيرخت مدقت )١(

 7ك



 / دم لم كدا هس سلس نقل ٍ

 ؛ ىلوأ هيف مومعلا هجو نوكيف هل خسن هيلع ةدايزلا نأ هاوعدب وأ « هموهفمب

 نّمو# :هلوقب دمعلا لتاق نع ةرافكلا طوقس ىف يأرلا لْمَأ لال دتساك

 أطخلا صخ امل ولاقو «[4؟ :ءاسلا] «ٍةَسِمْؤُم ٍةَبقَر ٌريرْحَسَم اََطَح اًمِمْؤُم َّلَثَق

 يف ةرافكلا باجيإ اولاق امبرو «هيلع ةرافك ال دماعلا نأ ىلع لد ةرافكلاب

 . خسلل ةبجوم يهو صنلا ىلع ةدايز دمعلا

 ةرافكلا بجوي هنأل رهاظلا اذهب دماعلا ىلع ةرافكلا بجوأ نم لدتساو

 ىلوأ مومعلاو «باوصلا دض وه يذلا أطخلا ىفو «وهس وه يذلا أطخلا ىف

 .موهفملا نم

 ةءارقلا نوكتف نيتءارقلا فالتخال دحاولا رهاظلا يف عزانت :اهنمو

 ؛ اهانعم يف اوفلتخا يتلا نم ىلوأ اهانعم يف اوفلتخي مل يتلا

 هجولا ىلع اهفطع ريغ لمتحي ال اهّبصنو «ءوضولا ةيآ يف اهبصنو "لجرألا"

 نوكي نأ لمتحيو « سوؤرلا ىلع فطعلا لمتحي اهُرسكو « ةلوسغملا يديألاو

 .بض ةرواجمل برخ رسكب « برخ ٌٍبض رْحُج :مهلوقك راوجلا برقل كلذ

 لمح بجوب لالدتسالا ىهجو دحأو رهاظلا اعزانتي نأ :اهلمو ع

 نم ىلوأ نوكيف أطخلاو باوصلا لمتحي رخآلاو « ةلاحمال أطخلا ىلع رهاظلا

 .نيقيلاب أطخ وه يذلا

 دلولا بسن يف فئاقلا لوقب مكحلا لاطبإ ىلع يأرلا لْمَأ لالدتساك

 زوجي مكحلا اذهو « [5 :ءارسإلا] «ٌملِع ءدب أ َسَنِل ام ُكَقَت الوم : ىلاعت هلوقب

 الك
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 ١ ل ١
 ال دلولا نأل «ةلاحم ال أطخلا ىضتقي نْيّمأب دلولا قحلأ نمو ءاباوص هعوقو

 .هؤطخ رفسملا يناثلا نم ىلوأ لوألا هجولا ناكف ( نيتأرما نطب نم جرخي

 ؛ مهفلا ىلإ قبسأ رهاظلا نم لالدتسالا يهجو دحأ ّنوكي نأ :اهنمو د

 :ىلاعت هلوقب ثالثلا تاقلطلا عمج ةيهارك ىلع يأرلا لْمَأ لالدتساك

 اذهو «دحاو رهط ىف اهتقرفت زاوجب مهيلع بلقو « 1.4 :ةرقبلا] نار ُقَلَظلا#

 . مهفلا ىلإ [ب/.:] قبسأ

 «ةلأسملا ىقش دحأ ىف رهاظلاب امهدحأ لالدتسا ٌنوكي نأ :اهنمو د#

 ؛ ىلوأ اهنم نيقشلا لمكأ نوكيف اهنم يناثلا قشلا يف رخآلا لالدتساو

 تاقلط ثالث ةرحلا هتأرما نم كلمي دبعلا نأ ىلع يأرلا لْمَأ لالدتساك

 دعب ينعي [5م٠ :ةرقبلا] كاَهَْلَط نول هلوق ىلإ [4 :ةرتبلا] نار ُقَلَطلال :هلوقب
 ةمألا هتأرما نم كلمي رحلا نأ ىلع ليلد اذه هل ليقو «نييلوألا نيتقلطلا

 .ىلوأ هيف هب لالدتسالاف لمكأ قشلا اذهو « تاقلط ثالث

 تي
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 99 ضعب ىلع قورفلا ضعب حيجرت ٠- ع

 بايلا از نم رثباعلا لعفلا

 ضعب ىلع قورفلا ضعب حيجرت يف

 نيتلأسم نيب قرف اهنم دحاو لك « قورف ىلع رودت لصفلا اذه ةلثمأ رثكأ

 .بهاذملا فالتخاب نيفلتخم نيهجو ىلع

 [تايعرشلا يف هتلثمأ]

 : لجألا يف مّلسلاو ةباتكلا نيب قرفلا يف نيقيرفلا فالتخا :كلذ لاثمو

 طرتشاو «لاحلا مّلسلا لطبأو ةلاحلا ةباتكلا ححص ةفينح ابأ نإف

 .ملسلا نود ةباتكلا يف لجألا ّعفاشلا

 ىلع امهنيب قرفلاف نيتلأسملا نيب قرفلا بجو اذإ :اذه لثم يف لاقيف
 ىلوأ لجألا ىلع ةضواعملا دوقع ةنايص نأل «ىلوأ مهب يعفاَشلا بهذم

 ةضواعم دقع ال قاتعإ دقع ةباتكلاو «ملسأ لولحلاب وهف ةضواعم دقع ملسلاو

 .ةضواعملا دقع هلبقي ال ام ررغلا نم لبقي هنم دسافلا ىف قاتعلا ذوفن ليلدب

 نم لجألا ركذ ىلإ اهيف جيتحا نإو ةراجإلا دقعب حيجرتلا اذه ضقتني الو
 ىلع ليجأتب سيلو ةعفنملا رادقم نايب اهيف لجألاو عفانم عيب ةراجإلا نأ لب

 . ةقيقحلا

 دبعلا نع رطفلا ةاكز ىف نيقيرفلا فالتخا :اضيأ لصفلا اذه لاثمو

 ةاكز رفاكلا دبعلا نع ىكزي ال لاق َعْفاَّشلا نإف :ةراجتلا دبع نعو رفاكلا
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 9 اهماسقاو جرت هوجو نايب باب 56 اسقأو تاحيجرتلا هوجو نايب باب

 .ةراجتلل ناك نإو « ملسملا هدبع نع ملسملا يكزيو رطفلا

 هدبع نع يكزي هنأ :هلوقب امهنيب ةفينح يبأ قرف نم ىلوأ قرفلا اذهو
 ةرهط رطفلا ةاكز نأل «ةراجتلل رفاكلا هدبع نع ىكزي الو ةمدخلل رفاكلا

 .رفاكلا نم ىلوأ رهطلاب ملسملاو

 [تايلقعلا يف هتلثمأ]

 بهاذملا باحصأ ضعب قورف نوكي تايلقعلا ىف ةلثمأ لصفلا اذهلو

 ؛ حيجرتلا ظفل اهيف لمعتسي مل نإو بوجولا قيرط ىلع هريغ قرف نم حصأ اهيف

 ةفلتخم سانجأ ضاّرْعَألاَو دحاو سنج اهلك ماسجألا نأب انلوق :هلاثمو

 ِضاَرْعَأْلاو سنجلا يف ةفلتخم ماسجألا نأب « مال لوق نم لوقعلا يف حصأ

 هللاب ناميإلا نأب لوقلا ىلإ هادأ اهلك ضاَرْعَألا سناجتب هلوق نأل «دحاو سدج

 ىلإ مهايإ هءاعدو نينمؤملاب ِِلك هللا لوسر لعف نأ ىلإو هب رفكلا سنج نم كيو
 ةلالضلا ىلإ مهايإ هتياعد سنج نمو مهب سيلبإ لعف سنج نم عبو هللا نيد
 . رفكلاو

 لوق نأل هّيسو هنعل نم ىلع بضغي ال نأ هلصأ ىلع مال يغبنيو

 .هذنع هللا همحر هلوق سنج نم ماظّنلا هللا نعل لئاقلا

 نم لوقعلا لئالد يف ٌمصأ ةمئألا نود ءايبنألا ةمصعب انلوق كلذكو

 .ءايلوألا نود ةمئألا ةمصعب ضفاورلا نم هعابتأو مكحلا نب ب ماشه لوق

 «اهركذب باتكلا لوطي هقفلا باوبأو مالكلا باوبأ ىف ةريثك رئاظن اذهلو

 .ةيافك اهنم انركذ اميفو

 الآ 5



 لاؤسلاو باوجلا نم تالاقتنالا مكح نايب
 لالدتسالاو ليلدلاو

 :هوجو ىلع لدجلا يف لاقتنالا نأ ملعا

 ىلإو ءاهنع لاؤسلا عضو ىلإ ةلعلا حيحصت نم لاقتنالا :اهنم
 .اهيلإ لقتني يتلا ىلع اهنع لوؤسملا ءانب لجأل اهريغ حيحصت

 .اهاوس ةلالد ىلإ هتلالد نع لدتسملا لاقتنا :اهنمو

 قيض دنع لئاسلا [ب/4] هملس ام ميلست نع هعوجر :اهنمو 6
 .هيلع باوجلا

 .هريغ ىلإ مازلإلا يف هلاؤس نع لئاسلا لاقتنا :اهنمو

 .هيف هتبلاطمو لوؤسملل هملس اميف هعوجر :اهنمو د#

 اهتمجرت هذه « لوصف يف اهركذن ةلئثمأ عاونألا هذه نم عون لكلو



 .اهريغ ىلع ةلأسملا ءانبب بيجملا لاقتنا يف :لص

 .هلوصأ نم لصأ ىلع ةلالدلا ءانب يف :لصن

 . ضيقن ئفرط ىلع هيف فلتخملاب هلالدتسا يف :لصن

 .لاؤس ىلإ لاؤس نم لئاسلا لاقتنا يف :لصن

 . حبجرت ىلإ حبجرت نمو قرف ىلإ قرف نم لاقتنالا يف :لصن

 . كو هللا ءاش نإ «هاضتقم لوصفلا هذه نم لصف لك يف ركذنسو
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 بايلا اره لوصف نم لوزلا لصفلا

 اهيلع ءانبلاب اهريغ ىلإ ةلأسم نم بيجملا لاقتنا يف
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 هنأ ىلعو « هلوصأ ىلع هعورف ءانب لوؤسملل نأ ىلع لدجلا لهأ عمجأ

 لئاسلاو يناب بيجملا نأل «هلوصأ نم ءيش ىلع ةلأسم ءانب لئاسلل سيل

 حيحصتب بيجملل هتبلاطم نوكي ام الإ ةلئسألا نم دروي الأ هقح نمف ؛مداه

 ةضراعم وأ بلق وأ ضقن راهظإب « بيجملا هانب امل مده هيف نوكي ام وأ « هئانب

 .اهوحنو

 يف نوكي نأ « هيعدي لصأ ىلع هعرف ىنب اذإ بيجملا نأ ىلع اوعمجأو
 ةيوستلا بجي وأ هل ةجيتن ٌنوكي نأب «هب لوقلا حص نإ «هعرفل ةداهش هلصأ

 ىلع ةمألا تقي وأ « امهئيب ةيوستلاب عرشلا دوجو وأ  لقعلا ىف امهنيب

 .رخآلا مكح هعبت امهدحأ يف همكح تبث اذإف «ءاتابثإ وأ ايفن امهنيب ةيوستلا

 مل ءاهيف هلوق هل حص ول ةلأسم ىلع اهنع ليس يتلا ةلأسملا ىنب نإ امأف

 اناينب ىنب نمك وهو « لطاب اهيلع هؤانبف «هنع لئس اميف هلوق حيحصت هيف نكي
 ؛ هؤانب مدهناو هساسأ باذف جلث وأ نيط ىلع

 فطللا لعف بوجو ىلع ةلالدلا نع لئس ىلزتعم :تايلقعلا ىف هلاثمو

 .راصبألاب ىلاعت هللا ةيؤر ةلاحإ ىف هلصأ ىلع هانبف « فيلكتلا ىف

 ءوضولا يف ةينلا بوجو نع لئس يقارع :تايعرشلا يف هلاثمو

 ,_آ3



 .خينرزلاو ةرونلاب مميتلا زاوج يف هلصأ ىلع هانبف « لسغلاو

 «ةلالدب هبهذم ةرصن نع هعاطقناب هبحاص ىلع دهشي ءانبلا اذه لثمو

 , 200 ةحيربص ديفك ةيقاهلا رحب ذل امب هتناعتسال

 اهنم هوجو ىلع تايعرشلاو تايلقعلا يف هلاثمف حيحصلا ءانبلا امأو

 '[أ/لندز]

 عناص تابثإ نع ٍلاؤسلاك :هب الإ متي ال لصأ ىلع اينبم عرفلا ّنوكي نأ

 ةوبن حيحصت نع ٍلاؤسلاو ؛ ملاعلا ثودح تابثإ ىلع ينبم هباوج « ملاعلل

 ةرتاوتملا رابخألا قدصب لوقلا ةحص ىلع ينبم هّباوج « هيلع هللا ىلص دمحم

 قدص ىلع ليلد ةداعلل ةقراخلا ةزجعملا نأ ىلعو «ةداعلل ةقراخلا هلئالد نع

 .هجو هعرف يف هترظانمل نكي مل لصألا اذه يف عزان نمف ؛ هيلع ترهظ نم
 لوقب بسنلا قاحلإ ىلع ةلالدلا نع لبس يعفاش :تايعرشلا يف هلاثمو

 ؛ ىتش تاهمأو ءابآب دلولا بسن قاحلإ ةلاحإ يف هلصأ ىلع هانبف « فئاقلا

 ىعدملا ٍلوُكُن دنع ىعدملا ىلع نيميلا در ىلع ةلالدلا نع لئس وأ

 وأ رركت ءاوس «ٍلاحب لوكُتلاب مكحلا زوجي ال هنأ يف هلصأ ىلع هانبف «هيلع

 .هزاوج ىلع لدجلا لهأ قفتاو « حيحص هارجم ىرج امو ءائبلا اذهف ؛ درفنا

 اهنع لئس يتلا ةلأسملا يف هل ناك نإ لوؤسملا نأ ىلع اضيأ اوعمجأو

 ريخم هنأ «ءانب الب اهيف ةلالد :ىناثلاو « هل لصأ ىلع اهؤانب امهدحأ :ناقيرط

 هل لصأ ىلع اهانب ءاش نإو ءاهب ةصتخملا هتلالدب اهيلع لدتسا ءاش نإ ءاهيف

 الات
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 .هعرف حيحصت هنم بجوو « حص نإ

 ءاش نإف «دبعلاو يمذلا ناعل ةحص نع ايعفاش لابس يقارع :هلاثمو

 نإو ءرحلا ملسملاك هناعل حص هقالط حص نم نإ :هلوقك ةلالدب هيلع لدتسا

 لئاسلا هعزان نإف «ةداهشلاك سيلو «ٌنيمي ناعللا نأ يف هلصأ ىلع هانب ءاش

 ُناَمْيَألا الول» :ةنعالملا ةأرملا يف كي يبنلا لوقب هيلع لدتسا لصألا اذه يف
 ؛هتداهشب دهاشلل مكحلا زاوج لوصألا يف سيل هنأبو ؛ "”(«نأش اهلو يل ناكل

 لوصألا ضعب يف دوجوم كلذ نأل ؛فلاحلل نيميلاب مكحلا هضراعي الو

 ناعللا سايق زاجف «هناميأب ةماسقلا يف فلاحلل مكحلا وهو « َيِعِفاَّشلا دنع

 ىمعألاو قسافلا ناعل حص امل ةداهش ناعللا ناك ول هنأبو «هلصأ ىلع هيلع

 .امهتداهش حصت ال امك "”[..0]

 يمذلل هزاوجب مكُح ٌنيمي ناعللا نأ اهضعبب وأ ةلدألا هذهب تبث اذإف

 ياللا :نودتالا فاعل عب لكس كلذ: نامنألا لها اوم انعهنأل «ذبغلاو
 ءاش نإو « قطانلاك هقالط ةحصب هتحص ىلع لدتسا ءاش نإف «ةراشإلا لقعي

 ناكو «كلذ حص اذإف ؛نيمي ناعللا نأ وهو ؛هانركذ يذلا لصألا ىلع هانب

 .هناعل حص «ناميألا لهأ نم سرخألا

 ّنوكي نأ نم ولخي ال «هعرف بيجملا هيلع ينبي يذلا لصألا نإ اولاقو

 نيقلتخم اناك وأ «بيجملاو لئاسلا نيب هيلع اقفتم وأ «ةمألا نيب هيلع اقفتم

 يف يورم وهو «هتأرما ناعل يف ةيمأ نب لاله ةصق يف سابع نب هللا دبع ثيدح نم وه )١(
 يف (7؟701) دواد وبأو 2(؟71١) دمحأ هاورف ظفللا اذه الإ «ةبراقتم ظافلأب حاحصلا

 .ناعللا يف ءاج ام باب « قالطلا

 .اهئيبتن مل ةملك لصألا يف (؟)

 ااا



 ... ليلدلاو لاؤسلاو باويملا نم تالاقتنالا مكح نايب باب

 ةعزانمل هجو الف بيجملاو لئاسلا نيب وأ ةمألا نيب هيلع اقفتم ناك نإف ؛ هيف

 ريغب امهنيب عمج نإف هيلع ءانبلا هجوب ةبلاطملا هل نوكت امنإو «هيف لئاسلا

 حيحصتب بلاط ةلعب عمج نإو «ةلالدلاب ةبلاطملا بيجملا ىلع تبث ةلع

 بلق وأ ءاهل ضقنب اهيف حدق وأ كلذ يف عزان نإ ءاهفصو حيحصت وأ «ةلعلا

 دجوو « كلذ نم اًئيش دجي مل نإف «اليبس هيلإ دجو نإ ءاهمكح دض ىف اهل

 . مازلإلا قيرط ىلع هدر وأ امهنيب عماجلا عمج ىف رثؤي اقرف لصألا نيب

 راصو «ضراع ةضراعملا هجو ريغ اليبس ةلعلا يف نعطلل دجي مل نإو

 ؛ تاضراعملا باوبأ يف هانركذ ام ىلإ بيجملا نيبو هنيب مكحلا

 عقو يذلا عرفلا هيلع ىنب يذلا لصألا يف هل اعزانم لئاسلا ناك نإو

 هيلإ مالكلا لقنب وأ «هحيحصتب هبلاطي نأ امإ :ريخم لئاسلاف «هنع لاؤسلا

 .كلذ يف روذعم وهو

 ىلع هعورف ءانب هل زئاج هنأل ؛ هيلإ لاقتنالا ىف روذعم بيجملا كلذكو

 .هلوصأ

 راهظإو هيلع ءانبلا هجوب هّيلاطيو ؛« لدج َميلست لصألا هل ملسي نأ امإو

 :اههنوزت ةعماجلاةلعلا

 ةحص تبجو لصألا ملس نإ هنأ ملع نإف :رظني نأ لئاسلل طوحألاو

 . لصألا حيحصتب ةبلاطملا الإ هل سيلف « هيلع عرفلا ءانب

 « لصألا ميلست عم لصألا ىلع عرفلا ءانب يف عازنلا هنكمي هنأ ملع نإو

 .امهنيب عمجلا هجوب ةبلاطملاو هميلست نيبو «هيف عازنلا نيب رايخلا هلف

 اا
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 دنع باوصو هدنع أطخ وه لصأ ىلع هعرف ىنب دق بيجملا ناك نإو

 َمِلَق ءاباوص لصألا اذه ناك نإ :هل لوقي نأ لئاسللو «دساف هؤانبف « لئاسلا

 ىلع لدتست نأ كل سيلف « هيف يلوق ًأطخ ناك نإو ؟هب انأ تلق امك هب لقت ْمَل
 . كدنع أطخ وه امب كلوق حيحصت

 .قيفوتلا هللابو هلمأت نمل حضاو اذهو

 ااا



 ٍ 9 ... ليلدلاو لاؤسلاو باوجلا نم تالاقتنالا مكح نايب باب 8 2

 بايلا ازه لوصف نم يئائلا لصملا

 هلوصأ نم لصأ ىلع هتلالد بيجملا ءانب يف
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 يف هتلاقم ةحص ىلع ةلالدلاب 5 اذإ [ب/١٠٠] بيجملا نأ ملعا

 لصألا ركذي نأ هب نسحألاف « هلوصأ نم لصأ ىلع اهليلد ءانب دارأو « ةلأسملا

 ٌتركذ «هّئملس نإف «لصألا اذه ىلع ينبم يليلد :لئاسلل لوقي مث ءالوأ

 رهظأ نإو «هتحص ىلع ةلالدلا ٌتمقأ «هيف ينتعزان نإو «هنم لالدتسالا هجو

 نيب ٌرايخلا كلذ دعب لئاسللو « راج هيلع ءانبلا ركذ ميدقت ريغ نم ةلالدلا

 هجو حيحصتب ةبلاطملاو ؛اهلصأ ميلست نيبو «ةلالدلا لصأ يف عازنلا

 .هنم لالدتسالا

 عيب يف لضافتلا ميرحت ىلع ةلالدلا نع ايعفاش لأس ٌّيدواد :هلاثمو

 نأ هب نسحألاف «سايقلاب هيلع لدتسي نأ بيجملا دارأ اذإف ؛زرألاب زرألا
 رئاسو زرألا تسق هتملس نإف « سايقلاب لوقلا ىلع ينبم اذه نإ :لئاسلل لوقي

 لضافتلا ميرحت ىلع ينقفاوت كنأل ؛ حلملاو رمتلاو ريعشلاو ّرْبلا ىلع ةمعطألا

 لضافتلا ميرحت ىلع لدتساو ءاذه لقي مل نإو .هسنجب اهنم عون لك عيب يف

 بجوف «هسنجب موعطم عيب اذه نإ :هلوقب ءالضافتم زرألاب زرألا عيب يف
 . راج «ربلاب ربلا عيب ىلع اسايق هيف لضافتلا ميرحت

 نيبو «هيلإ مالكلا لقنو سايقلا حيحصتب ةبلاطملا نيب ٌرايخلا لئاسللو

 ا



 سايقلا نإ :لوقي نأ هل زئاج هنأ كلذو « ةلعلا حيحصتب ةبلاطملاو سايقلا ميلست

 ؛ عرفلاو لصألا نيب ةعماجلا ةلعلا ةحص طرشب هب لالدتسالا كدنع حصي امنإ

 ةلعلا هذه ىف كلذ ةحص ىلع لدت «تاضراعملاو ضوقنلا نم اهتمالسو

 مهنمو «نزولاو ليكلاب للع نم مهنمف :ابرلا ةلع يف نوفلتخم نيسئاقلا نإف

 للع نم مهنمو «هدحو سنجلاب للع نم مهنمو «راخدالاو توقلاب للع نم

 .ةعفنملا ىف يواستلاب

 24 1 5 : أ
 «ضعب نم َّمصأ اهضعب سيلو «ةضراعتم اهيف مهللع نأ يدنعو

 ؟زرألا يف لضافتلا

 ؛ سايق لك حيحصت ٌبجوي ال ةلمجلا يف سايقلاب لوقلا كل يميلستو
 ىلع َّزرألا كسايق نأ ىلع كليلد امف «دسافو '')[حيحص] :ناعون سايقلا نإف

 ؟حيحص ةلأسملا هذه يف ربلا

 لئاسلا 27 هل لصأ ىلع ةّببم وأ ةَأدّتبُم ةلالد بيجملا ركذ ىتمو

 ءاهحيحصتب ةبلاطملا دنع اهتحص ةنابإو «هتلالد ىلع ُثابثلا همزل «هلصأ

 موكحم وهو «ًالْوَأ هب لدتسا ام ةرصن نع هزجع ىلع رهاظلا ىف ةلالد هلاقتناف

 ةلالدلا نع انباَحْصَأ ضعب هلأس دقو هانيأر ٌييردق :تايلقعلا يف هلاثمو

 نأ زاجل ءايئرم ّنوكي نأ زاج ول هنأب لدتساف « ميو هللا ىلع ةيؤرلا ةلاحإ ىلع

 زوجي ىتلا ضاَرْعَألاو ناولألاب ضقوُتَف «ماسجألا ىلع اسمايق ءاسوملم ّنوكي

 .ملعأ هللاو .خسانلا نم ملق قبس هلعلو «ليلد :لصألا يف )١(
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 نوكي الو ًايِئاَر و هللا ّنوكي نأ زاج اذإ :هل ليقو ءاهسمل زوجي الو اهتيؤر

 يذلا هلالدتسا نم لقتناف «ًاسوملم ّنوكي الو ًايئرم ّنوكي نأ زاج اًلهف «ًاسمال

 «[10 :ماسألا] وصال كرد الإ :قكو هللا لوقب لالدتسالا ىلإ هنع هانيكح
 .لدجلا لهأ نيب هيف فالخ الب عاطقنا هارجم ىرج امو اذهف

 رامثلا يف عطقي ال قراسلا نأ ىلع لدتسا يقارع :تايعرشلا يف هلاثمو

 ربخلا اذه نإ :هل ليقف «©)(ِرَكَك الو رمت يف عطق ال» :ْنأ يف ربخلاب « ةبطرلا

 اميف بجي عطقلاو ««نيرجلا هاوأ ام الإ» :هلوق وهو «هتلفغأ دق ءانثتسا هيف

 .اهركذ ةلعب لدتساو ءاذه هليلد كرتف «زرح يف نكي مل ام نود نيرجلا هاوأ

 . عاطقنالاو لاقتنالاب هيلع سلجملا لهأ [1/0] مكحو

 .ملعأ هللاو ةيافك اهنم انركذ اميفو « ريثك اذه لاثمأو

0 

 .هجيرخت مدقت )١(

 ا/ا/



 5 فالخ ىلع فالخ ءانبو هيف فلتخملاب ا م ٍه

 بايلا ازق نم كلاثلا لصفلا
 هيف فلتخملاب تالالدتسالا ىف

 قرفلا يف ضيقن يفرط ىلع نيتلأسم يف لوؤسملاو لئاسلا فلتخا اذإ
 يذلا مكحلا يف ىرخألا ىلع نيتلأسملا ىدحإ سايق امهدحأل سيلف « امهنيب

 قرفلا ةيفيك يف افلتخا نإو ءامهنيب قرفلا ىلع امهعامجإل ؛ هحيحصت ديري

 ؛ةلاحلا ةباتكلاو ّلاحلا مّلّلا يف فالخلا :تايعرشلا يف اذه ُلاثمو
 - ف - ّيعِفاشلا زاجأو ٠ الاح مَلّسلا عنمو لاح ةباتكلا زاجأ ةفينح ابأ نأ كلذو

 يف رخآلا ىلع نيدقعلا دحأ ساق امهّيأف ؛ ةلاحلا ةباتكلا لطبأو الاح مّلسلا

 ىلع امهعامجإل ؛دساف هلالدتساف « هيف لجألا بوجو يفو ملا هزاوج

 نيب قرف نمك ناك ,عامجإلا يف نيقرتفملا نيب عمج نمو ءامهنيب قرفلا

 .امهنيب عامجإلا ”٠ عمج نيئيش

 لاحُملا سلفو «نيدملا سْلَق نيب يعفاش ىلع عمج ايقارع انيأر دقو

 تنك اذام «نآلا كمكح ّدض ىف امهنيب انعمج ول لوقت ام :هل انلقف « هيلع

 , عوجرلا مكح يف امهقارتفا ىلع انعامجإل ءانسايق داسفإب باجأف ؟انل التاق

 انم بيوصتلاو «راركت هنال هل ىنعم الو «قرف :لصألا يف )١(

 اال



 ٍ 9 ... ليلدلاو لاؤسلاو باوجلا نم تالاقتنالا مكح نايب باب 8

 كيلع انل سايقلا ناك ول هب امكاح تنك امب «نآلا كسايق ىلع مكحا :هل انلقف

 .اذه كمكح دض ىف

 كدنع مسجلا لْخَي مل اذإ :َيِئاّبُجلل َيِبْعَكلا لوق :تايلقعلا يف هلاثمو

 !ناولألا نم ولخي ال هنإ :تلق الهف «ناوكألا نع

 :تلق الهف «نول نم ولخي ال هنإ :تلق اذإ تنأو :هل لوقي نأ هباوجو

 الب هدوجو تزجأ الهف «نوك الب هدوجو تزجأ نإو !نوك نم ولخي ال هنإ

 !نول

 .قيفوتلا هللابو هداسف تامالع نم كلذو

 :؟ ا 0
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 عبارلا لصفلا
 لاؤس ىلإ لاؤس نم لئاسلا لاقتنا يف بابلا اذه نم

006 
 ؛ مومذمو دومحم :ناعون لاؤس ىلإ لاؤس نم لئاسلا لاقتنا نأ ملعا

 هيلع ينبي لصأ ىلإ لودع ريغ نم اهريغ ىلإ ةلأسم نم هلاقتنا :مومذملاف
 نعطلا نع زجعلل امإ :اهنع لأس يتلا ريغ ةلأسم ىلإ لقتني لب ؛ هّعرف ببجملا

 .هعضوم ريغ ىف مازلإلا دصقل امإو «هنع هلأس ام ىلع لوؤسملا ةلالد ىف

 يذلا ءزجلا تابثإب لوقي نم لأس يماّظَت وأ تيفسلف :تايلقعلا يف هلاثمو
 نم اهيف ام قو هللا ىنفأ ول ةعمتجملا ءازجألا نأب هيلع لدتساف .أزجتب ال

 ليلد اذه يفو « مسقنم ريغ ادرفنم مسجلا ءازجأ نم ءزج لك راصل « عامتجالا

 ؛ مسقنم ريغ اهنم دحاو لك «ءازجأ وأ نيئزج ىلإ يهتني مسج لك نأ ىلع

 ةلأسملا نع هلاؤس كرتو ؟مسجلا ٌدح امو :لدتسملا اذهل لئاسلا لاقف

 اهلك تاعامتجالا ءانف زاوج ىلع ةلالدلاب بلاطي نأ هقح نم ناكو «ىلوألا

 يف بجاولا كرتف «لوؤسملا لالدتسا ةدمع كلذ نأل ؛مسجلا ءازجأ نع

 .اهيلع ليلدلاب بلاط ام ريغ ةلأسم ىلإ لدعو ءرظتتلا مسر

 اهساقف «ةرمعلا بوجو نع ايعفاش ٌلئاس لأس :تايعرشلا ىف هلاثمو

 بحتسم نارقلا نإ :تلق مل :هل لاقف «نارقلا يكسن دحأ اهنأ ةلعب « جحلا ىلع

 .ىلوألا ةلأسملل كرات لئاسلا اذهف ؟ حابم وأ [ب/٠]
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 5 ... ليلدلاو لاؤسلاو باوجلا نم تالاقتنالا مكح نايب باب 9 ٍ

 . لئاسلا نم مومذم هارجم ىرج امو اذهف

 :هوجو نمف دومحملا هلاقتنا انمأو

 :همكح ىف لئاسلا هفلاخي لصأ ىلع ةلأسملا ٌلوؤسملا نبي نأ :اهنم (©

 يف هانيب امك «هلصأ حيحصت ىلع ةلالّدلا نع لاؤسلا ىلإ لاقتنالا هل نوكيف

 .اذه لبق لصف

 اهفصو بيجملا تبثأف «هتلع فصو يف بيجملا عئام اذإ هنأ :اهنمو (©

 نإف «لولعملا ىف اهئارجإو ةلعلا هجوب ةبلاطملا ىلإ لقتني نأ هلف «ةلالدب

 بيجملا رهظأ نإف ءاهلصأ ىف ةّلعلا ريثأتب ةبلاطملا ىلإ لقتني نأ هلف اهارجأ

 وأ «ةضقانملاب مازلإلا ىلإ لاقتنالا كلذ دعب لئاسللف ءاهلصأ ىف ةّلعلا ريثأت
 «عنملاو ضقنلا دعب ةضراعملاب لاقتنالا هلو «ةضراعملاب وأ «ةلعلا بلقب

 يف عنملا ىلإ عجري نأ بلقلا وأ ضقنلا وأ ةضراعملا ىوعد دعب هل سيلو

 . فصولا

 [لوؤسملا ةلع ىلع ةلئسألل ةتسلا بتارملا]

 تس ىلع رودي لوؤسملا ةلع ىلع لئاسلا ةلئسأ بيترت يف نسحألاو

 اهضعب انركذ دقو « ةريثك هتلثمأو « ةلعلا فصو ىف ةعئامملا :اهالوأ ©

 :سنجلا اذه نمو .مدقت اميف

 ؛ ةلعلا لصأ ىف فصولا نع هتعنامم

 صتخي ال هنأ ىف « ءاجنتسالا ىلع تاعئاملاب تاساحنلا ةلازإ سيقي نمك
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 99 لاؤس ىلإ لاؤس نم لئاسلا لاقتنا ©

 اذه نإ :لئاسلا هل لاقف «ءاملاب ةراهط امهنم دحاو لك نأل ؛هدحو ءاملاب

 امنإو «كدنع الو يدنع ةراهطب سيل هنأل ؛ ءاجنتسالا يف ملسم ريغ فصولا

 ءاجنتسالا دعب اهناكم ةساجن ىلع ليلدلاو ءاهناكم نع ةساجنلا ففجت

 .هب ءاملا سجن ليلق ءام ىف سمغنا ول رجحلاب ىجنتسملا نأ :رجحلاب

 ؛ مكحلا دوجو يف ةعنامملا كلذكو

 «ءابظلا نم معّنلا دالوأ يف ةاكزلا بوجو ىلع لدتسا يقارع :هلاثمو

 «قرلا ىلع اسايق «مألاب اربتعم ناك هيوبأ دحأب ربتعا اذإ كلملاب صتخا ام نأب

 تنأ لتعت ىتح «بألاب ربتعم ةاكزلا مكح نإ :لوقن ال انإ :لئاسلا هل لاقف

 ربتعم ريغ ةاكزلا يف جاتنلا اذه مكح نإ :لوقن لب «قرلاك ّمألاب هرابتعال

 ريغ هنع ةاكزلا طوقس ليلدو «امهنم دحاوب ربتعي ال لب ءبألاب الو ؛مألاب

 . هيبأ مكح ىلع هئانب

 ؛اهل اقباس اهمكح ّنوكي نأب اهمكح ىف ةلعلا ريثأت نم ةعنامملا كلذكو

 دايطصالل ةحراج اهنأب « غابدلاب بلكلا دلج ةراهطل لدتسا يقارع :هلاثمو

 نأ زوجي الو «لولعملا لاوحأ لك ىف هيف فلتخملا مكحلاو «ميلعتلا دعب

 .هنع ةرخأتم مكحلا ةلع نوكت

 ؛هلكأ ىف فلتخم هنأب « ليخلا ةاكز ىفن انئباحصأ نم للع نم كلذكو

 لَك ىبنلا دعب ناك ليخلا لكأ ىف فالتخالا نأل ؛اهعضو ىف ةدساف هّبلعف

 ٌنوكي نأ زوجي الو « هرصع يف ناك طوقسلا وأ بوجولا يف ةاكزلا مكحو

 .هتقو ىف ثدح امل ةلع هدعب ثداحلا

 دضل ةلع ةلعلا كلت نوك ليلدلا يضتقي مكحل ةلعب للع نم كلذكو

 ,2,ىن1



 8 ... ليلدلاو لاؤسلاو باوجلا نم تالاقتنالا مكح نايب باب ِ ٍ

 ؛ هدروأ امب هلالتعا نم عنُمو «ةحيحصلا ةّلعلاب بلوط «مكحلا كلذ

 رذعت هنأل ؛ هيلع عطق ال فحصملل قراسلا نأ ىف للع ىقارع :هلاثمو

 نم كرت ام يضقي ال بات اذإ دترملا نأ يف لّلع وأ «هفالتإ دنع هتميق

 .ىلصأللا رفاكلاك رفاك هنأب «تاولصلا

 وهو - رفكلا ٌتلعجو « فيفختلل ةلع ةقرسلا ىف ظيلغتلا ٌتلعج :هل ليقف

 .زئاج ريغ اذهو « فيفختلل ةلع  ظيلغتلا ببس

 انباحصأ نم لاق نم لالتعا ]1/٠01[ مسقلا اذهب انباحصأ ضعب قحلأ دقو

 ال هوهسف ةالصلا عطقي هدمع مالك لك نإ :ةالصلا عطقي ال ايسان مالكلا يف

 .مالسلا ظفلك ,اهعطقي

 مكح يف هتعنامم ؛ةلعلا ّفصو لئاسلا ميلست دعب :ةيناثلا ةبترلاو ؛8:

 ؛ للعملا لصأ ىلع لصألا

 هنأب «لْفتكملا فلخ ضرَتْمُملا ةالص لاطبإ ىف لدتسا ىقارع :هلاثمو
 .فوسكلا يتعكر يلصي نمب ّمَنُنِإ ول امك « لفتَتُم فلخ ضرتفُم

 لك يف :تنأ هارت يذلا هجولا ىلع فوسكلا ىلص نإ :لئاسلا هل لاقف

 ةالص هب تدرأ نإو .هفلخ يلصي نم ضرف انزجأو .ٌدحاو عوكر ةعكر

 ةالصلا هذهف «نآرق امهيف ناك ولو « ةعكر لك يف :نحن هارن ام ىلع فوسكلا

 حصي ملف ؛« لفن يف الو ضرف يف ال ءدحأ اهبحاصب يدتق الو « ةلطاب كدنع
 .هيلع سيقت ٌلصأ ةلأسملا هذه يف كل

 ؛اهبَجومب لوقلا :ةّلهلا ىلع لئاسلا لاؤس يف ةثلاثلا ةبترلاو ؛8
 ,7؟



 عرو_كزسلالزس نس لئلا لاتثا-  وب

 «قالطإلا ىلع حصي دبعلا نامأ نأ يف انباحصأ نم للع نم لالتعاك

 ؛ كلالتعا مكحب لوقأ انأ :لوقي نأ هلئاسلف « هنامأ ةحص يف رحلاك فلكم هنأب

 ؛لاتقلا يف ديسلا هل نذأ اذإ وهو ؛ هلاوحأ ضعب يف يدنع حيحص هنامأ نآل

 ذئنيح اهيلع مالكلا ناك ءاهبجومب لوقلا عنمي فصوب ةلعلا للعملا ديق نإف
 .رخآ هجو نم

 اهل ناك نإ اهيلع ضقنلا ٌزاربإ :ةلعلا ىلع لاؤسلا نم ةعبارلا ةبترلاو 1ه)
 : ضفن

 .اذه لبق اهماسقأو ضوُُتلا هوجو انيب دقو

 :اهبلقب ةلعلا ىلع 'ضارتعالا :ةضقانملا دعب ةسماخلا ةبترلاو ؛:

 .هباب يف بّلقلا هوجو اضيأ انمّدقو

 اهايإ هتضراعم :ةلعلا ىلع لئاسلا ضارتعا نم ةسداسلا ةبترلاو
 قلعلاب ةلعلا اةيفر امم نق ةانين دكا اهكيح كبف ىف اهريعي

 اهيلع ٌضارتعالا :ىهو «ةعباس ةبتر هيف لدجلا لهأ ضعب داز دقو

 ةرثؤم ةلعلا نوك نم عنملا يف لخاد وهف ءادوجوم ناك نإ اذهو ؛ اهعفدي صنب
 .اهداسف ىلع ةلدألا عاونأ غلبأ كلذو ءاهمكحب صنلا ةداهش عم

 لئاسللف «ةّلعلا ىلع لئاسلا ضارتعا بيترت يف هانركذ ام حص اذإو

 كلذك مث «ةثلاثلا ىلإ ةيناثلا نم مث « ةيناثلا ىلإ اهنم ىلوألا ةبترلا نم لاقتنالا
 ( اهلبق ةبتر ىلإ ةبتر نم لاقتنالا هل سيلو « ةسداسلاو « ةسماخلاو «ةعبارلا ىلإ

 .قيفوتلا هللابو اذه لبق هانيب امك

78 



 9 ... ليلدلاو لاؤسلاو باوجلا نم تاللاقتنالا مكح نايب باب 8 9

 بالا ازهف نم سما لصفلا

 حيجرت ىلإ حيجرت نمو قرف ىلإ قرف نم لافتنالا يف

 اوقياضي ملو « تاحيجرتلاو قورفلا يف لهاستلا ىلع لدجلا لهأ عمجأ

 لدتسملا نأب ءامهنيب اوقّرفو « ةلالد ىلإ ةلالد نم لاقتنالا يف اوقياض امك اهيف

 لعف نإو «نيليلد لئاسلا ىلع عمجيف اهريغب اهعم لدتسي نأ هل سيل ةلالدلاب

 مل املف «هيلع ضرتعأل تئش امهيأ ىلع دمتعا :هل لوقي نأ لئاسلل ناك كلذ

 .ليلد ىلإ ليلد نم لاقتنالا هل نكي مل «نيليلد نيب عمجلا هل نكي

 قورفب اهعرفو لئاسلا ةلع لصأ نيب قرفي نأ ةلع لئاسلا همزلأ اذإ هلو

 « قورف نيب عمجلا هل ناك اذإف ءامهنيب عمجلا يف حدقي اهنم قرف لك «ةحضاو
 لصأ نيب قرفي نأ [ب/0٠:] لئاسلل كلذكو قرف دعب قرف ركذ اضيأ هل ناك

 . اليبس اهيلإ دجو نإ « قورفب اهعرفو لوؤسملا ةلع

 «لوؤسملا هملسي مل قرفب هعرفو بيجملا لصأ نيب لئاسلا قرف ىتمو
 لوؤسملا ةلع ىلع دروأ ول هنأ امك «ميلستلا هيف عقي رخآ اقرف ركذي نأ هلف

 ٠ اليبس هيلإ دجو نإ « رخأ ضقن داريإ هل ناك « لوؤسملا هلبقي ملف اضقن

 يف يواستلا دنع ةلالدلا ىلع ةلالدلا حيجرت يف لوقلا كلذكو

 حّجرت نإف «رخآلا ىلع نيليلدلا دحأل تاحيجرت داريإ هيف زوجي « ةضراعملا
 نيعونب لوألا ىلع رخآلا حجرتو ؛ حيجرتلا نم عونب رخآلا ىلع نيليلدلا دحأ

 كَ



 9 حيجرت ىلإ حيجرت نمو قرف ىلإ قرف نم لاقتنالا-

 .ىلوأ هحيجرت هوجو رثكأب ذخألا ناك «رثكأ وأ حيجارتلا نم

 ءاهل للع ةدضاعمب ىرخألا ىلع نيتلعلا ىدحإ حيجرت يف اوفلتخاو
 يب عيجرتلا يار نم كرف صلاو

 تاك رتلا تاب ف: ةاقركذ امن نيقعر ىلإ ذعار :ةزضقلا اذ ةلهأو

 . ملعأ هللاو « قورفلا باب ىفو

 دي دم

 .اهدعب امو 0604 :ص ةيفاكلا ىف كلذ ليصفت رظنأ )١(
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 [ةرظانملا ْق عاطقنالا مويفم]

 ضرغلا غلب نع زجعلا نع ةرابع :لدجلا يف عاطقنالا نأ ملعا

 ٌزجعلاو « هب عطقنم هنإ هرفس يف هدصقم غولب نع زجاعلل ليق كلذلو ؛ دوصقملا

 ءرظَنلا لهأ عيمج دنع عاطقنا مازلإلا نع لاصفنالا نع وأ ةلالّدلا ةماقإ نع

 حيحصت نع زجعلا روهظل «ٌعاطقنا اهريغ ةلالد ىلإ ةلالد نم لاقتنالا كلذكو
 .")ةرم لوأ يف اليلد لدتسملا هاعدا امب ةلاقملا

 ةبترملا حيحصت نع ةّوقلا عاطقنا ىلع ٌلومحم لدجلا يف عاطقنالا ٌريدقتو
 ؛اهدعب ام وأ «ةئلاثلا وأ « ةيناثلا ةبترملا حيحصت نع وأ «ةلأسملا يف ىلوألا

 ىرَقَيف «رثكأ وأ بتارم ٌسمخ اهيف مالكلل نوكي دق ةلأسملا نأ كلذو

 ةٌوقلا نع ةثلاثلا ةبترملا يف عطقْنيو «ةيناثلاو « ىلوألا ةبترملا ىلع اهيف لداجملا

 .بتارملا نم اهدعب امع عطقنا دقف «ةبترم يف عطقنا اذإو ءاهيف بجاولا ىلع

 ارجع لدجلا يف عاطقنالا انيّمس كلذلف ءرّْجَعلاب نوكي ةوقلا عاطقناو

 نع زجعي دق هنأل «ًاعاطقنا زجع لك سيلو رجع لدجللا يف عاطقنا ّلكف
 ناك نإو ءاهيف اعطقنم نوكي الو ءاهنم ءيش يف لخدي مل نم لدجلا بتارم

 .اهنع ارجاع

 [ةرظانملا ِق عاطقنالا هوجو]

 :هوجو نم لدجلا يف عاطقنالا ولخي الو

 يردي الف «هنيناوقو لدجلا موسرب لداجملا مّلع ناصقنل ّنوكي نأ امإ

 .اهدعب امو 000 :ص ةيفاكلا يف ام لصأ هنأك 020(
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 هْجو نوكي فيك الو «ليلدلا ِبنرُي فيك الو ءاهبجاوب ةلدألا عضي فيك

 .ةلدألاو ججحلا نم عاونأب املاع ناك نإو «مازلإلا نع لاصفنالا

 فعض ال «هملع ٌةَلق هب دعقتف «ججحلاب هملع ناصقنل كلذ َنوكي نأ امإو
 . هلدج

 هعاطقنا ىف نوكي الف ءهسفن ىف هبهذم فعضل كلذ ٌنوكي نأ امإو

 "ل ةنرتملا لو هيعمل بمدملا نافاس دلع ىلا امن و تتم

 [عاطقنالا تامالع]

 :ءايشأ ةثالث لدجلا يف عاطقنالا تامالع نإ :لدجلا لهأ ضعب لاق دقو

 عامجإلا وأ صوصنلا دحج وأ ؛ تايلقعلا يف تارورضلا دحج :اهدحأ ؛

 .تايعرّشلا يف
 . ليصفتلاب مالكلا ةلمج ضقن :يناثلاو هه

 .لولعملا ىف ةلعلا ءارجإ كرت :ثلاثلاو ؛©

 ىلوأ وه اميف ةلعلا ءارجإ كرت :وهو اعبار اهجو هيلع مهضعب دازو

 ؛ اهلولعم نم اهمكحب

 ءايمعلاب ةيحضألا زاجأو «روعلا لجأل ءاروعلاب ةيحضألا عنم نمك

 ؛ ءاروعلا نم ىلوأ عنملاب يهو «[1]

 نمف «ىلوأ طئاغلاب هداسفف «هيف لوبلاب ليلقلا ءاملا دسف اذإ كلذكو

 بجوت ةلعب للع نإف ؛ عطقنمو ضقانم وهف « طئاغلا نود لوبلاب داسفإلا للع

 ءاعطقنم الو اضقانم نكي مل «رمخلاب هسجنت بجوت الو «لوبلاب ءاملا سّجنت

070 
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 ىلإ قباسلا سيلو «لوبلاب هنم ىلوأ طئاغلاب سّجنتلا نأ مهفلا ىلإ قباسلا نأل

 .لوبلا نم ءاملل سيجنتلاب ىلوأ رمخلا نأ مهفلا

 [؟عاطقنا باوجلا نع توكسلا له]

 نع لئاسلا ٌتوكسو «باوجلا نع لوؤسملا توكس موق ّدَع دقو

 .اعاطقنا :ةلالدلا ىلع مازلإلا

 :هيف رظنن لب هقالطإ ىلع اذه سيلو

 «لوؤسملا ةلالدب قلعتي ال امم وأ ءابغش لئاسلا نم مازلإلا ناك نإف

 هجو ىلع نكي مل اذإ لوؤسملا مالك كلذكو «هباوج نم ىلوأ هنع توكسلاف

 مالكلاب تقولا عيبضت نم ىلوأ هنع توكسلاف «لئاسلا مازلإ نع لاصفنالا

 .هبومتلا هدصق عم هيلع

 نمض ام مامتإ نع زجعلل ناك اذإ «اعاطقنا توكسلا نوكي امنإو

 .هيف حدقلاو همده لئاسلا نمض وأ «هترصن تكاسلا

 مل ام «هنع باوجلا قبس دق الاؤس لئاسلا ٌريركت :عاطقنالا يف دع دقو

 دق اباوج بيجملا ريركت كلذكو .االَّوأ هركذ ام ىلع ٌةدايز هريركت ىف نكي

 .هنم عاطقنا :هيلع مازلإلا نع لاصفنالاب رارقإ ريغ نم « هيلع ضارتعالا قبس

 . عاطقنالا لوصف لوأ يف اهانركذ تامدقم هذهف

 [اهمراتخملاو عاطقنالا هوجو ماسقأ]

 :ناعون عاطقنالا نإ :ءاهقفلا ضعب لاق دقف « عاطقنالا هوجو ماسقأ امأف

 ,,2ىآ1351



 5 رظتلا يف عاطقنالا هوجو نايب باب ©

 . لئاسلا نم يناثلاو ؛ بيجملا نم امهدحأ

 :هجوأ ةينامث ىلع بيجملا عاطقناو

 .بهذملا نايب نع زجعلا :اهدحأ ؛8)

 .ةلالدلا نايب نع زجعلا :يناثلاو ؛©

 .ةلالدلا هجو نايب نع زجعلا :ثلاثلاو ؛

 .ةضراعملا دنع لاصفنالا نع زجعلا :عبارلاو

 .تارورضلا دحج :سماخلاو ؛#)

 .ةيعرشلا ماكحألا يف « عامجإ وأ «صنب تبث ام دحج :سداسلاو ؛©

 .ةلالد ىلإ ةلالد نم لاقتنالا :عباسلاو (©

 .ةلأسملاب قيلب ال امبو ,مهفي ال امب مالكلا طيلخت :نماثلاو ؛©

 :هجوأ ةينامث ىلع اضيأ لئاسلا عاطقناو

 ةنابإ ىلع ردقي ال نأب «بهذملا نع رابختسالا نع زجعلا :اهدحأ
 .هنع َلأسيف «فالخلا عضوم

 .ةلالدلاب ةبلاطملا ةيفيكب لهجلا :يناثلاو ؛©

 .ةلالدلا هجوب ةبلاطملا ")[هجو] نع زجعلا :ثلاثلاو ؛

 .ةضراعملا نع زجعلا :عبارلاو ؛#

 .هلثمب هتلباقم وأ حيجرتلا يف حدقلا نع زجعلا :سماخلاو ؛

 ,,4؟
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 .لوألا مامت لبق لاؤس ىلإ لاؤس نم لاقتنالا :سداسلاو ©

 .تايلقعلا يف تارورضلا دحج :عباسلاو ؛'

 .تايعرشلا يف عامجإلا وأ صنلا دحج :نماثلاو ؛#:

 نع اندنع ناجراخ  مساقلا اذه اهركذ يتلا  ماسقألا هذه نم نامسقو

 نع ٌزجعلاو «هنع لاؤسلا وأ بهذملا ةنابإ نع ٌزجعلا :امهو عاطقنالا ماسقأ

 نع هعاطقنا ٌنوكيف ةلأسملا يف لخدي مل كلذ نع زجاعلا نأل ؛ هيلع ةلالدلا

 .اعاطقنا هدوصقم

 ؛لوصف ةعبس ىلع هنأ :اندنع عاطقنالا هرجو يف ةحيحصلا ةمسقلاو

 : كو هللا ءاش نإ اهتمجرت هذه

 . عامجإلا وأ صنلا وأ ةرورضلا دحج وأ ( ةرباكملاب عاطقنالا يف :لصف

 .ةلالدلا هجو ةنابإ نع زجعلاب عاطقنالا يف :لصف

 .لولعملا يف ةلعلا ءارجإ كرتب عاطقنالا يف :لصف

 .تاضقانملا ةهج نم عاطقنالا يف :لصف

 [ب/١١٠] .لاقتنالاب عاطقنالا يف :لصف

 .ةضراعملا نع لاصفنالا نع زجعلاب عاطقنالا يف :لصف

 .هعضوم ريغ يف راسفتسا وأ «ةباسملاو ةبغاشملاب عاطقنالا يف :لصف

 . كيو هللا ءاش نإ هاضتقم لوصفلا هذه نم لصف لك يف ركذن نحنو

 ١و7
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 لوزلا لصفلا

 تارورضلا دحج وأ ةرباكملاب عاطقنالا هجو ناين

 عامجإلا وأ صوصنلا وأ

570 

 عاونأ ٌحبقأ تارورضلا ّدحجو ءرّظنلا يف ًةرباكملا نأ لدجلا لهأ ركذ

 ىلإ ةجحلا نع هلودعب هدوصقم مامتإ نع عطقنم اهبحاص نأل «عاطقنالا

 هتالابم ةلقو «هفْخُس ىلع ٌليلد هب هعاطقنا عم  هنم اذهو «دوحجلاو ةرباكملا

 .هثداع هذه نم ةرظانم ىف ةدئاف الو «هتنايد ىف هطيلختو هتحيضف نم رهظي امب

 :ماسقأ ىلع رّظَنلا يف نيدحاجلاو نيرباكملا ةلمجو

 ؛ هميلست ركنيو ملس دق امع عوجرلاب رباكي نم مهنم ؛*:

 مزلأ اميف هنع بذي يذلا هميعز بهذم راكنإب رباكي نم مهنمو !©)
 ؛ هميعز لوق نم 'روهشم هركني امو « هيلع

 ؛ ةرورضلاب ملع دق ام دحجب رباكي نم مهنمو ©:

 صنلا هيف رهتشا اميف « عامجإلا وأ صنلا ركنيف «رباكي نم مهنمو

 ؛ عامجإلا وأ

 ؛ لقعلا يف هتلاحتسا ملعي ام داقتعاب رباكي نم مهنمو ؛©

,,2 
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 [هميلست قبس امب ميلستلا نع عوجرلاب ةرباكملا]

 :اهنم عاونأف هميلست قبس دق ام ميلست نع عوجرلا يف ةرباكملا امأو

 لصأللا كلذ لئاسلا ملسيو « هلوصأ نم لصأ ىلع هليلد بيجملا ينبي نأ

 « لصألا كلذ نم هّليلد بيجملا رهظأ نإف «- هيف هايإ هتفلاخم عم  ٍلّدج َميلست

 :باجأف «راّبإلا لبق ةعيبملا ةلخنلا ةرمث نع ايعفاش لأس ىقارع :هلاثمو

 نأ لصأ يلع يبق اذه :لاقف «هيلع ةلالدلاب لئاسلا هبلاطف ؛ يرتشملل اهنأب

 نأ ىلع لدي ءيشلا يَفْضو دحأب قلعملا مكحلا نأ وه ؛ باطخلا ليلد يف

 2( باطخلا ليلدب لوقلا لئاسلا هل 3 نإف .همكح فلاخي رخآلا فصولا

 اهترمثف ربؤت نأ دعب الخن عاب نم» :ّةِكَك يبنلا لوقب هيلع بيجملا لدتساف

 لبق اهنأ ىلع هموهفم لد «راّبإلا طرشب عئابلل اهلعج امل :لاقو 2270 عئاب

 تمعز مل :هل لاقو باطخلا ليلد ميلست نع لئاسلا عجر مث « يرتشملل رابولا

 فصولا يف همكح فالخ ىلع ليلد هيفصو دحأب ء ءيشلا مكح قيلعت نأ

 .ارباكم ناك كلذ مَّلس دق ّنوكي نأ ركنأ نإو ءاعطقنم ناك ؟رخآلا

 ىلع هانبف رفا وما ف مخ نع اًيسايق ّيرهاظ لأس ول كلذكو

 نع يرهاظلا زجع «ِةلعب للع املف «لدج َميلست يرهاظلا هل هملسو « سايقلا

 اعطقنم ناك «هل هميلست ركنأ وأ «سايقلا ميلست نع عجرف ( اهتضراعمو اهضقن

 .ارباكم

 همزلُيل هل الصأ لئاسلا نم فلْسَتسا دق لوؤسملا ٌنوكي نأ اهنمو 4#

 .هجيرخت مدقت )١(

>, 
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 اذهو «لصألا كلذ ميلست نع عجر ؛هيلع مازلإلا هجو املف ؛همزلي ام هيلع

 .هنّيعب وه نكي مل نإو «لوألا هجولا نم بيرق

 فو نم عنملا ىلإ ةضقانملا وأ ةضراعملا ىوعد نم عوجرلا اهنمو ؛)

 نإف «فصولا ميلست دعب نوكي امنإ ضقنلاب لاقتنالا نأل «ةلالدلا وأ ةلعلا

 .هملس اميف-هل اذب دقف «:ةيلغ ةناع

 [بهذملا راكنإب ةرباكملا]

 ؛ بهذملا ميعز بهذم راكنإب ةرباكملا امأو

 «هدبع قتعأ هنأب لجر ىلع ادهشف « نيدهاش نع لئس يقارع :هلاثمف

 اهيلع مزلأف ةّلعب ]٠0/[ لّدعو «ُنتعلا عقي ال :لاقف ؛ناركنم ديسلاو دبعلاو
 ؛قتعت ال اهنأب لوقلا بكتراف « قتعلا ةمألا راكنإ عم ةمألا قتع ىلع ةداهشلا

 ,ةمألاو دبعلا نيب ةلأسملا هذه يف قرف هنأل « ةفينح يبأ لوق فالخ اذهو

 ىلإ انأجتلاف لئاسملا ضعب يف اموي هانرظانو ءارباكم لُجرلا اذه ناكو

 هجوتي ام هيلع هانمزلأ نإ يكل لصأ "7فالستسا يف هيلع نيرضاحلا داهشتسا

 .هركني مل هيلع

 [تارورضلا دحجب ةرباكملا]

 ؛ ةيلقعلا تارورضلا دحجب ةرباكملا امأو

 نأب هيلع انللدتساف «ماسجألا ثودح ىلع ةلالدلا نع انلأس ٌيِرْهَدَكَ

 .قايسلا ةلالد بسح هانتبثأ ام باوصلاو «"مالستسا" لصألا يف (1)
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 اهيلع بقاعتتو « ةدورب ىلإ ةرارح نمو « نوكس ىلإ ةكرح نم رّيغتت ماسجألا

 .اثَدُْحُم ٌنوكي نأ بجي ثداوحلا قبسي ال ام نإ :انلقو «ثداوحلا ضاَرْعَألا

 هب ىرج امك اهثوُدح تابثإو «ِضاَرْعَألا تابثإب ةبلاطملا نع ضرعأف
 ريغت ركنأو ءاهانركذ يتلا ةلالدلا ىلع اهضارتعا يف ةيرهدلا نم مسرلا

 اهتافص فالتخال «ةدحاو ةفص اهّلك اهنأ معزو « لاح ىلإ لاح نم ماسجألا

 نم ماسجألا رّيغت نم ؛ِهِئاَدَبلاو ساوحلاب هكردأ امل ادحاج راصو «اهلاوحأو

 .اهفالخ ٍلاح ىلإ لاح

 ,دوسأ هغبص اذإ بوَّثلا بصاغ نع الأس يقارع :تايعرشلا يف هلاثمو

 اهبحاص ىلع اهدر همزلي له انركذف «ةاشلا بصغ وأ لوطلاب نيفصن هعطق وأ

 ءاقبب هيلع هدر موزل ىلع انللدتساف «هتيانجب اهتميق نم صقن ام ةمارغ عم

 هانغبص وأ «هيلع هانْسِقو ؛هكلمت حمصي يذلا فصولا ىلع «ةبوصغملا نيعلا

 ؛ كلذ وحنو «مهارد اهبرضف ةضف ةرقن بصغ نم ىلعو «داوسلا ريغ غبصب
 ناك يذلا بولا وه سيل داوسلاب غوبصملا بوثلا نأ كلذ دنع لئاسلا معزف

 ةفصلا رّيغتل ءاهحباذ اهبصغ يتلا يه تسيل ةحوبذملا ةاشلا نأو «هداوس لبق

 بجوت ال فوصوملا ىلع ةفصلا ريغت نأل ؛ سوسحملل رباكم اذهف ءاهيلع
 هنيحط نإ :بصاغلا هنحط اذإ بوصغملا ٌربلا يف لاق ول كلذكو «هنيع لاوز

 . سوسحملا ركنم عم مالك الو ؛ارباكم ناك « هبصغ ام ريغ

 [عامجإلا وأ صنلا راكنإب ةرباكملا]

 ؛ عامجإلاو صنلا هيف رهتشا اميف عامجإلا وأ صنلا راكنإب ةرباكملا امأو

 ؛ تايلقعلا ىف ةرورضلا دحجب ةرباكملاك تايعرشلا ىف اهنإف

 ,,2”ىي9130/
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 «ضوحلاو «ةيؤرلا رابخأ ركنأ نم ٌراكنإ :صنلا راكنإ يف هلاثمو

 ؛ اهيف رابخألا ةحص ىلع فلسلا عامجإ عم «نازيملاو « طارصلاو ؛ ةعافشلاو

 ا ا ل يل

 .ريثك كلذ وحنو ٠ .ةبآلا ١ ٠[ :ءاسنلا] «(ةزاصلا نم أورصَقت نأ مان ٌركَيلَع سي

 ةّيردقلا نم موق ٌراكنإ :قباسلا عامجإلاو رتاوتلا راكنإب ةرباكملا لاثمو

 .©0يطؤُفلا ماشه هيلإ بهذ امك ؛ هلتق ىلع ةغاغلا عامجإو َنامثع ٌراصح

 ؛رمخلا براش دح نم فلسلا هيلع عمجأ ام ركنأ نم ٌراكنإ كلذكو

 اوركنأ اميف مهُفالخ ربتعم ريغ ءالؤهو « جراوخلا نم ٌتادْجََنلا هيلإ بهذ امك

 .عامجإلاو رتاوتلا هيف

 :هتلاحتسا لقعلاب ملعي ام داقتعاب ةرباكملا امأو

 ريصي مث ناكم يف نوكي دق مسجلا نأ هاوعدو «ةرفطلاب ماظّنلا لوقكف

 نيب ام عطقي [ب/4١٠] نأ ريغ نم « كلذ نم دعبأ وه ام وأ «رشاعلا ناكملا ىلإ

 يذلا يف داعيو لوألا ناكملا نم مدعي نأ ريغ نمو « ةفاسملا نم نيناكملا

 تاسوسحملا َمفد ةيئاطسْفوْسلا ىلع هراكنإل نكي مل ءاذه زاجأ نمو ؛ هيلإ راص

 .ةجو

 [لوقعم ريغ بهذم ركذب ةرباكملا]

 هب لاصفنالا هل ركاذلا هب ديري «لوقعم ريغ بهذم ركذب ةرباكملا امأو

 .هتمجرت تمدقت )١(
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 :ةريثك ةلثمأ هلف ءالوقعم نوكي ال امب لصفنيل « هيلع هجوت مازلإ نع

 ناك ادهاش « مّلعب املاع ملاعلا َنوك ةّيردَقلا ٌفانصأ انباَحْضأ ٌمازلإ :اهنم

 ذإ «هتاذل هل هتقرافم نوكت نأ زوجي الو «لهاجلا قراف ثيح نم ءابئاغ وأ

 نم رثكأ ىنعمل هتقرافم نوكت نأ بجوف « لهاج وه نم هسنج نم نوكي دق

 .هتاذ

 :اولاقف «لوقعمب سيل امب مازلإلا اذه ىلع مشاه يبأ باحصأ ضرتعاف

 «ملعل الو ,هسفنل ال املاع هنوك يف لهاجلا قرافي ملاعلا ّنوكي نأ متركنأ ام

 يه الو «ةمودعم الو ةدوجوم لاحلا كلت تسيلو .اهيلع وه ٍلاحل نكلو

 ؟ !اهيلع لولدم الو اهنع ربخم الو « ةلوهجم الو ةمولعم

 لاحلا نأب رقأ اذإو «هيف رظاني نأ قحتسي ال «هسفن نم هلّمع ول اذهو

 مل امب لصفلا فيكف ءال مأ لوقعم وه له يردأ ال :لاق وأ «لوقعم ريغ

 ؟هدنع الوقعم نكي

 .ةيافك هيلإ انرشأ اميفو «ةريثك ءاوهألا لهأ لاوقأ نم اذه ةلئمأو
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 9 رظقلا يف عاطقنالا هوجو نايب باب 0

 بايلا ازف نم يفاثلا لصفلا
 ةلالدلا هجو ةنابإ نع زجعلاب عاطقنالا نايب يف

00 

 :هوجو نم ةلالدلا هجو ةنابإ نع زجعلا

 وهو « هنع لئس ام ىلع هيرجي رهاظب لدتسملا لدتس نأ :اهدحأ 4

 ؛ فالخلا عض وم لوانتم ريغ

 يف هل ٍنوذأم ٌريغ ٌدبع هنْمأ يذلا كرشملا نأ ىلع لدتسا ّيقارع :هلاثمو

 [؟« :ةيرتلا] 4 للأب يروي ال تري اووف : ىلاعت هللا لوقب هلتق زوجي «لاتقلا
 .ةبآلا

 كرات عم نوكي اال لاتقلاو « لتقلا نود لاتقلا بجوت ةيآلا نإ :هل لاقيف

 نع لدع دقف لاتق ريغ نم هلتق نمف «لاتقلا كرت دقف نامأب لخد نمو «لاتقلا

 يف حصي الو «لتاقي ال نم نود لتاقملا لاتق ىضتقا رهاظلا نأل «رهاظلا

 نم ةلالدلا هجو نبي مل كلذك ناك اذإو « لتاقي نم عم الإ لاتقلا قالطإ ةغللا

 .دبعلا هنّمأ يذلا اذه لتق زاوج ىلع ةيآلا هذه

 ىلع ةلالد هعم نكي مل «هنم ةلالدلا هجوب بلوط اذإف ءامهدحأ ىلع هلمحي

 ؛ هيلإ راص يذلا ىنعملا وه هب دارملا نأ

 م:
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 «ضيح اهنأ ىلع وأ «راهطأ ةّدعلا ىف ءارقألا نأ ىلع لدتسي نمك اذهو

 هجوب بلوط اذإف «[04 :ةرقبلا] © وره دم نمي صبري تَقلطمْلاَول :هلوقب
 نود هيلإ ترص يذلا هجولا ىلع اهب دارملا نإ :تلق مل :هل ليقو «ةلالدلا

 .ةيآلا ىنعم نم هيلإ بهذ ام حيحصت نع زجع ؟رخآلا هجولا

 ( موهفملا قيرط نم مكح يفن ىلع رهاظب لدتسي نأ :ثلاثلا هجولاو

 ؛ موهفملاب لوقي ال وهو

 دوجوب جحلا همزلي ال نمزلا بوضعملا نأ ىلع لدتسا ٌئيقارع :هلاثمو

 «[40 :نارمع لا] البس هَل َءاطتسأ ِنَم ِتْيبلا ٌحِح سين لع ول :هلوقب لاملا

 نكي مل نم نأ ىلع ٌليلد هموهفم :لاقو «ندبلا ةعاطتسا دارملا نأ معزو

 لالدتسالا نم عنملا يف هلصأ ىلع هجو هل رهظي ال هنم لالدتسالا اذهو

 .٠ ]٠0١/|[ موهفملاب

 نم هعنمي لصأ هلو «ةحيحص ةلالدب لدتسي نأ :عبارلا هجولاو

 ىوس باب ىف لصألا كلذ ناك نإو «هلصأ ىلع ةلالدلا كلتب لالدتسالا

 .ةلالدلا عضوم

 .ةّيردقلا تالالدتسا يف عونلا اذه عقي ام ٌرثكأو

 ىلع عنامتلا ةلالدب نيدّحوملا لالدتسا يف اذه لبق هانركذ ام :اهنم

 اهسفنأ ىلع ةّيردقلا اهّئضقن دقو « ةحيحص اهسفن يف ةلالدلاو « عناصلا ديحوت

 ءاديرم هنوك حصي الو «ةدارإ الب هلاعفأ لعفي ميدقلا نإ :مهنم نييدادغبلا لوقب

 ١م
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 افلتخا اذإ ٌلخي مل ناعناص ملاعلل ناك ول :لاقي نأ لصألا اذه ىلع حصي الف
 نود امهدحأ دارم متي وأ ءامهدارم متي ال وأ ءامهدارم متي نأ نم :دارملا يف

 لوقت ةيونثلا نأل ءامهنم هدارم متي ال نم زجع ىلع كلذب لدتسيف .رخآلا
 لكو ءائيش ناديري ال نيميدق نيعناص نم متركنأ ام :ةّيردقلا نم ةفئاطلا هذهل

 هلاعفأ عيمج لعفي مكعناص نأ متمعز امك «ةدارإ الب هلعف لعفي امهنم دحاو

 ؟ ةدارإ الب

 «لحم يف ال ةدارإب ديرم عئناصلا نأب :اولاق مهنإف مهنم ةّيرْصَبلا امأو

 ةدارإلا نأل ؛دارملا يف نافلتخي ال نيعناص نم متركنأ ام :مهل ةيونثلا لوقتف

 مل امل ماسجألا ءانف نأ متمعز امك «نيديرم اهب اراص امهدحأب مقت مل اذإ

 ؟ماسجألا عيمج هب يِفُث لحم يف نكي
 فالتخاب عناصلا ديحوت ىلع عنامتلا ةلالد هجو نيبي ال لصألا اذه ىلعو

 اهب لالدتسالا نع هعنمت يتلا ةلالدلاب لدتسملا نوكيف «دارملا يف نيديرملا

 .هلصأ ىلع ةلالدلا هجو حيحصت نع هزجعل «ًاعطقنم هلوصأ ضعب
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 بايلا ازهق نم كائنا لصفلا

 لولعملا يف ةلعلا ءارجإ كرتب عاطقنالا هجو نايب يف

 :ماسقأ ىلع لولعملا يف ةلعلا ءارجإ كرت

 ؛اهمكح هيف دجوي ال عضوم يف ةيلقعلا ةلعلا دوجو :اهدحأ ؛#©

 :لاقف ءايح ءارداق ءاملاع ناسنإلا نوك ىف ةلعلا نع لئس ىلزتعمك

 2( ىح ,رداق «ملاع لك ٌنوكي نأ اذه ىلع مزلي :ليقف «هثايحو « هثردقو ؛ هّملع

 هل ٌنوكي نأ بجو ءايح ءارداق ءاملاع هللا ناك اذإف «ةايحو «ةردقو « ملع هل

 .ةايحو «ةردقو «ملع

 «ةردقلاو «ملعلا نأ هاوعد ةرصن نع اعطقنم ناك كلذ نم عنتما اذإف

 دوجو ةيلقعلا للعلا طرش نم ذإ (ىحلاو ,رداقلاو «ملاعلل للع «ةايحلاو

 .اهعافتراب هعافتراو ءاهدوجوب مكحلا

 ضقن كلذو ؛ اهلولعم يف ةيعرشلا ةلعلا ءارجإ كرت :يناثلا مسقلاو ؛

 اهب للعملا عاطقنا يضتقي اهل ضقنلاو « ةلعلا صيصخت زيجي ال نم دنع اهل

 ةلعلا هصيصخت دعي مل ةيعرشلا ةلعلا صيصخت زاجأ نمو ءاهب هلوق ةرصن نع
 صيصختب لوقلا هيلإ يدؤي ام ةيضاملا باوبألا ىف انيب دقو «اعاطقنا ةيعرشلا

 . ةلدألا قفاكت نم ةلعلا

 ؛اهلولعم امهدحأ :نيمكح بجوت ةلعلا نوكت نأ :ثلاثلا مسقلاو ؛©

 م7
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 ؛ اهلولدم يف اهيرجي الو ؛اهلولعم يف للعملا اهيرجيف ءاهلولدم رخآلاو

 مسالا ةلع امهنم دحاو لك نأ يف ةردقلا ىلع ملعلا ساق نم :هلاثمو

 نوكل ةلع ةردقلا نأ امك ءاملاع ملاعلا نوكل ةلع ملعلا نإ :لاقو «هنم قتشملا

 لاق مث ءاديرم ديرملا نوكل ةلع اهنأ يف ةدارإلا ىلع هساق وأ ءارداق رداقلا

 ملعلا نأ معزو ءامهلحم يف ةايحلا ىلع ناليلد ةدارإلاو [ب/٠٠٠] ةردقلا نأب

 .ىحب سيل اميف هدوجو زاجأو «هلحم ةايح ىلع لدي ال

 يف اهل ايرجُم ناك نإو ءاهلولدم يف ةلعلا ءارجإ هكرتب عطقنم اذهف
 . اهلولعم

 اهيرجيف «لصألا يف نيمكحل ةلع ةّلعلا نوكت نأ :عبارلا مسقلاو ا

 نامكحلاو « رخآلا مكحلا يف اهيرجي الو « نيمكحلا دحأ يف هعرف يف للعملا

 ؛ءاوس لصألا يف

 نايرج يف «قرولاو بهذلا ىلع تانوزوملا يأرلا لْمَأ سايق :هلاثمو

 تانوزوملا عونصم يف ةلعلا هذه اورجي ملو «قرولا ةلعب امهرْبِت يف ابرلا
 يفو قرولاو بهذلا عونصم يف ابرلا نايرج عم «قِرَولاو بهذلا ىوس

 يف قرولاو «قرولا يف بهذلا مالسإ يف ةلعلا هذه اورجأ دقو ءامهرثت

 نمو «ضعب يف اهضعب تانوزوملا رئاس مالسإ يف ")هورجي ملو « بهذلا

 وهف ءرخآلا اهلولعم يف اهرجي ملو ءاهّيَلولعم دحأ يف ةيعرشلا ةلِعلا ىرجأ
 .امهيف اهرجي مل ول امك «اهيف عطقنم

 .قايسلا ةلالدب اهانتبثأ ام باوصلاو «هورجي :انه لصألا يف 0(

 م6:
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 يف للعملا اهيرجيف «عضاوم يف ةلهلا دجوت نأ :سماخلا مسقلاو «9

 ؛ نيعضوملا يف ةلعلا دوجو عم ءاهضعب يف اهيرجي الو ءاهعضاوم ضعب

 ملو «مالسإلا راد يف اهورجأ مهنأل ءابرلا يف يأرلا لْمَأ لالتعاك

 بوجول اللع دودحلا بابسأ اولعج دق كلذكو .برحلا راد يف اهورجي
 اهبابسأ دوجو عم برحلا راد يف دودحلا اوطقسأو «مالسإلا راد يف دودحلا

 . هيف

 وأ ءاهلولعم يف ةّلعلا ءارجإ كرتب عاطقنا لك ماسقألا هذه ىلع سقو

 .قيفوتلا هللابو هائيب ام ىلع «اهلولدم
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م عبارلا لصفلا
 بايلا ازه ن

 هوجوب عاطقنالا هجو نايب يف
 ةضقانملا

00 
 :ةريثك ماسقأ ىلع ةضقانملا ةهج نم عاطقنالا نأ هللا مكدعسأ اوملعا

 :ليصفتلاب ةلمجلا ضقن :اهدحأ ©

 ةقرشلا قلاعخانا هارعدلا ارش قلخب مل ىلاغت هللا نإ سوجتملا لوتك
 .رورشلا رئاس نم رش وه يذلا ناطيشلا قلاخ هنأ اومعز مث ء«رشلا نم

 هب لئاقلا نوكيف ءاضقانتم هسفن يف لوقلا ّنوكي نأ :يناثلا مسقلاو ؛©

 ءيشلل حّحصي وأ ءدحاو لحم يف نيدضلا عامتجا زاوج يعدي نمك

 وهو « عناصل عنص ملاعلا نإ :"7سلقربأ لوق لثم « نيضقانتم نيفصو دحاولا

 .ناميدق هعئاص عم

 ؛ هاضتقم يف هلوق فالخ هلاق امب لئاقلا لمع ّنوكي نأ :ثلاثلا مسقلاو ؛

 :هتالص رخآ مامإلا عم هكردأ ام نإ :قوبسملا يف يأرلا لْمَأ لوقك
 متخيو «ريبكتلاب ئدتبي هنإ :كلذب لمعلا يف اولاق مث ءاهلوأ ءاضق همزليو

 .اهرخآ ءاضق هيلعو هتالص لوأ كردأ نم لعف اذهو «ميلستلاب

 .(؟”1/:-51/ بولقلا بوبحم) هئارآ ليصفتل رظنا )١(
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 كلذ هيضتقي امب لوقي ال مث ءابهذم دقتعملا دقتعي نأ : عبارلا مسقلاو

 ؛ بهذملا

 بذكلاو ملظلا عوقو نإ :ةّيردقلا نم ةيمشهبلا لوق تايلقعلا يف هلاثمو

 نم عوقولا كلذ نأ اومعز مث ؛هتحصب هلهج وأ هتجاح ىلع ليلد امهلئاق نم
 :لاقي نأ زجي ملو « هلهج وأ هتجاح ىلع ليلد هنإ :لاقي نأ زجي مل هناحبس هللا

 .مهبهذم مهيلع هبجوي ام مازتلا نم اوعنتماف « كلذ ىلع ليلدب سيل هنإ

 ناميأب اهيف أدبي هنإ :ةماسقلا يف قارعلا لهأ لوق تايعرشلا يف هلاثمو

 ,مهيلع يعدا ول امك «ناميألاب مهتءادب يضتقي اذهو ]:1٠0[ مهيلع ىعّدملا

 الو «هولتق ام مهنأ ىلع مهفلح عم ةيدلا اوضرع اوفلح اذإ مهنإ :اولاق دقو

 .مهفالحأ ىضتقم فالخ اذهو «التاق هل اوفرع

 اهيرجي ال اميف اهدوجوب ةلعلا ضاقتناب عاطقنالا :سماخلا مسقلاو

 . ةلعلا صيصخت ىري ال نم لوق ىلع للملا هيف
 ؛ ةلعلا نود ةلالدلا ضاقتناب عاطقنالا :سداسلا مسقلاو ؛:

 َموهفم ناك نإو ؛هناعل حصب ال سرخألا نأ ىلع يأرلا لْمَأ لال دتساك

 مل ءاناعل الو افذق هيلإ ترشأ امب درأ مل :لاقف «هقطنأ ول هللا نأل «ةراشإلا

 ناعللا نإ :اولاقو « ةيانك هتراشإ نأ ىلع ةلالدلا هذهب اولدتساو «ذح هيلع نكي

 هب هيلع موكحم هنإف « صاصقلاب هرارقإب ضوقنم اذهو .تايانكلاب حصي ال

 طقسل هب ارارقإ درأ مل :لاقو «هنم صاصقلا ءافيتسا لبق قو هللا هقطنأ ولو

 امأف «هيف مهعاطقنا راهظإل «مهلصأ ىلع مهلالدتسا ضقن اذهو ءدّوقلا هنع

 /ا٠١م
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 دعب قطن مث «هناعلو هفذقب هتراشإ دنع مكح ىتم مكاحلا نإف ءانلصأ ىلع
 و

 .ناعللاو فذقلا مكح ةلع كلذب ضقتنت مل ءاناعل الو افذق درأ مل :لاقو كلذ

 بجوي اهنم عون لكو «ضوقنلا عاونأ تاضقانملا باب يف انيب دقو
 ربتعاف « هليلد وأ هاوتفب دوصقملا هضرغ مامتإ نع هيلع ضقنلا هجوت نم عاطقنا

 .ههوجو نم هانركذ امب كلذ

 تي تن



 9 9 لاقتنالاب عاطقنالا هجو نايب- 0 2

 بابلا ازمه نم سماىلا لصفلا

0270 

 :هوجو ىلع لاقتنالاب عاطقنالا

 ؛ اهريغ نع بيجيف ةلأسم نع لأسي نأ :اهدحأ ()

 نف اهددعت نا مناع ا وردخلا عبرت تاداعلا ةذه رع: لثن ومك
 هعاطقنا هيفو «اهريغ ىلإ ةلأسم نع هنم ٌلاقتنا اذهف ؛ كلذ وحنو «ةئام انزلا
 .هنع لئس ام مكح ةنابإ نع

 هباوجف ؛هريغ ىلعو هنع لئس ام ىلع ًٌةلمتشم ًةلأسم هب باجأ ام ناك نإف

 . عاطقنا الو لاقتناب سيلو حيحص

 موصلا سيل :لاقف «موص ريغب فاكتعالا ةحص نع لئس يعفاش هلاثمو

 هنمض ىفو «هنع لئس امع باوج اذهف «لاحب تادابعلا نم ةدابع ىف اطرش

 .هنع لئس ام مكح ةقفاوم يف هنع لّئس ام ريغ نع رابخوؤلا

 لاؤسلا دعب بهذملا ةئابإ ىلإ «ةلالدلا نع هلاقتنا :يناثلا هجولاو <

 .اعاطقنا اذه نوك ىف فالخ الو (ةلالدلا نع

 ضعب معزف «ةلالدلا ركذب باجأف بهذملا نع لئس نميف اوفلتخاو
 ىلع هيبنت ةلالدلا ركذ يف ناك اذإ :قيقحتلا لهأ لاقو « عاطقنا هنأ لدجلا لهأ

1 



 جرو _شتاووطتالعرداج هب

 .اعاطقنا الو الاقتنا نكي مل بهذملا

 رود عيب نع ّيعفاشلا لأس يلظنحلا ميهاربإ نب قاحسإ نأ يور دقو

 .©00عُبَر نم انل ليقع كرت له» :هل لاقف «ةكم

 يبنلا نأ ههجوو ءاهرود عيب زاوج ىلع هب لدتسا ليلد وه امنإ اذهو

 نآل ,«عبر نم انل ليقع كرت له» :لاقف ؟ لزنت نيأ :هل ليق ةكم حتف امل هيي

 ءاهضعب كلمل هلك يبنلا اهمنغ ولف ءاهعابف هموق عابر ثرو دق ناك اليقع
 ىلع لالدتسالا اذهب هبنف «ةدئاف عبر نم انل ليقع كرت له :هلوقل نكي ملو

 «بهذملا نع رابخإلاو «ةلالدلا نع رابخإلا نيب عمجو « ةكم رود عيب زاوج

 .("”بهذملا ىلع ةهبنملا ةلالدلا ركذب

 قيرط ىلع ناك نإف ءاهريغ ىلإ ةلأسم نم لاقتنالا :ثلاثلا هجولاو ؛)

 (0[ناك] نإو «عاطقناب سيل غئاس كلذف «بيجملا وه ينابلا ناكو «ءانبلا

 ىلع هيلع مازلإلا هجوتف ءانبلا قيرط ريغب ةلأسملا ىلع لدتسا دق [ب/0٠:]

  عيمجلا دنع هنم عاطقنا كلذف ءاهريغ ىلع ةلأسملا ءانب ىلإ لقتناف «هليلد

 .اهب لدتسا يتلا ةلالدلا ةرصن نع هعاطقنال

 ؛ اهريغ ىلإ ةلالد نم لاقتنالا :عبارلا هجولاو ©

 داهجلا :يف 27008 :مقرب يراخبلا :ةللو ةثراح نب ديز نب ةماسأ ثيدح نم هيلع قفتم )١(
 :تلق :ظفلب «مهل يهف «نوضرأو لام مهلو «برحلا راد يف موق ملسأ اذإ :باب «ريسلاو
 ؛ ثيدحلا «؟ الزنم ليقع انل كرت لهو» :لاق ؟ هتجح يف  ادغ لزنت نيأ هللا لوسر اي

 .؛جاحلل ةكمب لوزنلا :باب « جحلا :يف 2110١ :مقرب ملسمو

 .هممل :ص ةيفاكلا 6ه)]

 .ىنعملا ميقتسيل اهاندز دقو « لصألا نم ةطقاس ()

 8٠م
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 ,هسفن باَسْكأ قلخي ناسنإلا نأب هلوق ىلع لدتسا نئلزتعم هلاثمو

 «هريغ بسكل اقلاخ ٌنوكي نأ هيلع مزلأف «هتدارإو هدصق بسح ىلع اهعوقوب
 حئاورلاو موعطلاو ناولألل اقلاخ ٌنوكي نأو .هتدارإ بسحب هريغ بسك عقوأ نإ

 هنوك ىلإ لقتناو «لالدتسالا اذه كرتف «هتدارإ بسحب اهل هتدارإ دنع ةعقاولا

 .اقلاخ هنوك ىلع كلذب لدتساو « هبسكل اعيطتسم

 اذه كلس نم انيأر دقو «لوألا هلالدتسا ةرصن نع هزجعل عطقنم اذهف

 ناسنإلا ّنوكي نأ اضيأ يناثلا هلالدتسا ىلع هانمزلأف « ةلأسملا هذه يف كلسملا

 اذه نم لقتناف « نيدضلل ةحلاص هدنع هتردق تناك ذإ «هبستكي مل امل اقلاخ

 يف ةّيردَقلا نم تالاقتنالا هذه لاثمأ ركن الو «ثلاث ىلإ يناثلا لالدتسالا

 .ةيهاولا اههبش

 ؛هيلع اهانضقنف « ةلعب هيخأ ىلع خألا قتع يف لدتسا ايقارع اضيأ انيأرو

 يناثلا هلالتعا هيلع انضقنو «لاقتنالا اذه يف هانحماسو ءاهاوس ةلعب لتعاف

 هنأب هراذتعا ىلإ «ةعبار ىلإ ةثلاث نمو «ةثلاث ةلع ىلإ اهنع هلاقتنا دعب عزفف

 .ازئاج ةيعرشلا ةلعلا صيصخت ىري

 ؛رخآ لاصفنا ىلإ مازلإلا نع لاصفنا نم لاقتنالا :سماخلا هجولاو ؛ه)

 امهدحأ ىلع رصتقا :هل لوقي نأ لئاسللف ءامهنيب عمج نإف هيف رظنن اذهو

 لوقي نأ لئاسلل ناك « ةلأسملا مكح ىلع نيليلدب لدتسا ول امك « هيلع ضرتعأل

 بسن دقف ءامهيلع لئاسلا ضرتعا نإو « هيلع ضرتعأل امهدحأ ىلع دمتعا :هل

 «لدجلا مسر نع جورخلا ىلإ «لاؤسلا اذهو «لئاسلا اذه رّظّنلا لهأ رثكأ

 .رخآلا ىلع امهدحأ راهظتسال مالكلا يف عسوتلا زاجأ نم هيف امهحماسو

 ١١م
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 هلطبأو «هل ذفني مل لاصفناب مازلإلا نع لصفنا دق بيجملا ناك نإو

 موسر ىف اعاطقنا نوملكتملا هدع دقف «رخآ لاصفناب لصفناف « هيلع لئاسلا

 . ةيعرشلا عورفلا يف رّظَتلا موسر يف ءاهقفلا هزاجأو « تايلقعلا يف لدجلا

 موسر يف اعاطقنا ناك ول ذإ ؛ ثايعرشلاو تايلقعلا يف هزاوج حيحصلاو

 .رخآلا ملعلا يف رّظّنلا موسر يف اعاطقنا ناكل نيملعلا دحأ يف رّظَتلا

 املف ةلعب لدتسا نمك « ةلعلا يف ةدايزلاب لاقتنالا :سداسلا هجولاو ؛

 نم دنع عاطقنا اذهو « ضقنلا نع هب زرتحي افصو اهيف داز ضقنلا اهيلع هجوت

 مل هنن: ةدايرزلا ناعأ ءاهيميضست ناجحا جم كر فلملا نضيع ربل

 .اعاطقنا هدعي

 نع لاؤسلا ىلإ ةلأسم نع هلاؤس نع لئاسلا عاطقنا :عباسلا هجولاو ؛

 ةلأسملا يف مكح ىلع لوؤسملا ةلالد ىلع هنم ضارتعا ريغ نم ءاهريغ

 :نلوألا

 ةبلاطملا ىلإ لوؤسملا ةلع ضقنب هاوعد نم هلاقتنا :نماثلا هجولاو #

 ىلإ لقتنا مث «ةلعلا فصو يف عازنلاب ئِدُب ناك ولو ةلعلا فصو هحيحصتب

 .اعاطقنا هنم كلذ نكي مل « ضقنلا ىوعد

 وأ «ةلعلا فصو نم عنملا ىلإ ةضراعملا دعب هلاقتنا :عساتلا هجولا

 ىلإ لقتنا مث «كلذ يف ةعزانملا مدق ولو ءاهلصأ يف اهمكح نم عنملا

 ]٠١7/|[. لدجلا ننس ىلع ايراج ناك لب ءاعطقنم كلذب نكي مل « ةضراعملا

 م17
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 دورو لبق اهفاصوأ دوجوب ةلعلا ضاقتنا يعدي نأ لثم «هلثمب ةلعلا ضقتنت ال
 ىرج امو اذهف «اهفالخب مكاحلا مكحب ةلعلا ضقني وأ ءاهل مكح الو «عرشلا

 سايقلاب نيلئاقلا نيب هيف فالخ الب ةيعرشلا ةلعلل اضقن هيعدي نمم ملظ هارجم
 .تايعرشلا يف

 نم اعاطقنا اهاوس ةلالد ىلإ ةلالد نم لاقتنالا ناك اذإ :ليق نإف

 ىلع اعاطقنا لوألا مامت لبق هريغ ىلإ لاؤسلا نم لاقتنالا ناكو ءاهب لدتسملا

 نع هنن ليلخلا ميهاربإ لاقتنا يف نولوقت اذامف ءاهومتركذ ىتلا هوجولا

 همصخ. هتضراعم دنع [؟00 :ةرقبلا] 4 ٌتيِمُيَو ءيخ ىَبأ قو#» :هلوقب هلالدتسا

 يقلب قي هم نق :هلوق ىلإ [.00 :ةرقبلا] «تيِمْلَو ءيّل أَنَأ لاقط :هلوقب
 . [:00 :ةرقبلا ؟ٍرْغَمْلأ نو اهب ِتأَد قِرْشَمْلأ نم

 هكرتب ىتوملا ءايحإ يف هضراعو «لوألا هليلد مهفي مل همصخ نإ :ليق

 املف «تام دق نم ءايحإ نع هزجعل «هيلع ةيقاب ةجحلاو «هلتق هنكمي نم لتق

 «برقأ همصخ مهف ىلإ يه ىرخأ ةجح همزلأ ؛هيلع ةجحلا هذه ترذعت
 تنك نإ اهبرغم نم اهعولط ىلإ اهريس نم سمشلا بلقاف اهلإ تنك نإ :لاقف

 ناكف «ةيناثلا ةجحلا يف هباوج نع هعاطقناب همصخ فرتعاو ءاهيرجم تنأ

 اذهو .هسفن نم فصنأ ول ةيناثلاو ىلوألا يف باوجلا نع اعطقنم قيقحتلا يف

 .هلمأت نمل حضاو
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 ' كك ايس دل

 بايلا ازهف نم سراسلا لصفلا
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 ىلعو « ةلوبقم ةيعرشلا ةلدألا يف ةضراعملا نأ ىلع لدجلا لهأ عمجأ

 « الاؤس ةضراعملا ري مل نمف ؛ تايلقعلا يف ةضراعملا لوبق يف اوفلتخاو

 هعاطقناب مكحي ملو ءالاصفنا هليلد ىلع ضروع اذإ لدتسملا ىلع بجوي مل

 احيحص الاؤس هآرو ,تايلقعلا ىف ةضراعملا لبق نمو «هنع لاصفنالا هكرت دنع

 :لاق « قرفلا فانصأ نم لدجلا لهأ رثكأ هيلعو ,«لاصفنالا ىضتقي هنأ ةهج نم

 .اعطقنم ناك « ةضراعملا نع لصفني ملف « اهلثمب ضررع اذإ ةلالدب لدتسملا نإ

 هليلد نوكي هجو ىلع «همكح فالخ مكحب هليلد ىلع ضروع نإ كلذكو

 .اعطقنم ناك « كلذ نع لصفني ملف «همكح ضيقن يف هيلع ابلقنم

 « ةدحاولا ةلالدلا ىف لوؤسملا ىواس اذإ لئاسلا نإ :لدجلا لهأ لاق دقو

 . عطقنم لوؤسملاف « همازلإ نع لوؤسملا لصفني ملو «هلثمب هليلد ضراع وأ

 :رظن هتلالد

 كلذ طاقسإ هنكمي ملو ؛همكح دض يف هيلع هتلالد بلقب ضررع نإف

1+ 
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 ىلوأ يتلع ىلع قيلعتلاب يمكح نإ :لئاسلل لاقو حيجرتلاب لغتشا نإف

 مهنمف :اذه يف اوفلتخا دقف ءاذكو اذك ةلالدل ءاهيلع هقلعت يذلا مكحلا نم

 :لاق نم مهنمو « لصفنا دقف حجر اذإ هنأ معزو ءاذه يف حيجرتلا هل زاجأ نم

 ال هنأل «نييفانتملا نيمكحلل ةبجوم ةلعلا نوك دعب كلذ يف حيجرتلا هل سيل

 (هلثمب ضروعف «رهاظب لدتسا وأ ءاهاوس ةلعب ةلعلا ىلع ضروع نإو
 هتلالد ىلع لئاسلا هضراع ىتمو «لدجلا لهأ نيب فالخ الب حيجرتلا هلف

 نإ [ب/١0٠] رخآلا ىلع نيرهاظلا دحأ بيترتو لامعتسالا يف هاواس وأ ؛ انيلكعت

 وأ «هضراع ام ىلع هليلد لوؤسملا حجري ملف « نيرهاظلا يف ةضراعملا تناك

 ركذ نإو « عطقنم وهف هل لئاسلا لامعتسا ىلع نيرهاظلل هلامعتسا حجري مل

 هحيجرت لباق نإو « عطقنم لئاسلاف « حيجرتلا يف لئاسلا هواسي ملو حيجرتلا
 ةهجلا هذهو « عطقنم لوؤسملاف ءادحاو افقوم كلذ يف افقوو ؛هداضي حيجرتب

 .اهركذب باتكلا لوطي الئل اهتلثمأ ركذ انكرت كلذلف « ةهقفتملا دنع ةرمتسم



 عيو_تتاؤوطتالوسداباا عه

 بابلا ازرق نم عبارلا لصملا

 روزلا نم عاونأو ةباسملاو ةبغاشملاب عاطقنالا هجو يف
000 

 لاصفنالاو «لالدتسالا نم همزلي امل كراتلا نأ ىلع رظّنلا لهأ عمجأ

 تبجأ نإ :لئاسلا هل لاق ءالوؤسم بغشملا ناك نإ :اولاقو « ٌعطقنم « بغشلاب

 هل لاق الئاس ناك نإو .كنع انكسمأ الإو «لاؤسلا ىف اندز مازلإلا نع

 اندروأ ءانمالك نم فلس ام ىلع الاؤس هنوك حصي ام تدروأ نإ :بيجملا

 هباوجب لاغتشالا نم ىلوأ هنع ضاَرْعِإلا ناك « هّيغ يف ىدامتو ّجِل نإف

 بغشلاو « ةهبش وأ ةجح وه ام ىلع نوملكتي امنإ لدجلا لهأ نأل ؛ هبغش نع

 .امهنع لاخ

 «لوؤسم وأ لئاس نم اهب لغتشا نمف «ةّياسملا بغشلا نم شحفأو

 لغتشن ال انكل ءاهلثمب كتلباقم نع زجعن انسل :هل ليق هعدر نكمأ نإف :رظن

 الإو كانملك لدجلا ةجحم ىلإ تدع نإف «ةهبش الو ةجح هيف سيل امب

 ام ىلوأ هترظانم نع توكسلاف ءارهاق اناطلس لاؤسلا بحاص ناك نإو

 هب لموع

 مولعم وه ام راسفتساب نيلداجتملا دحأ لاغتشا اضيأ عاطقنالا عاونأ نمو

 مال
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 ؛همصخ مالك نم هل

 ىنعم ةقيقح نع انلأس هنأ كلذو ؛ ةلزتعملا ضعب عم انل ىرج ام هلاثمو

 ؟بذكلاو قدصلا ىنعم ام :لاقف ءابذك وأ اقدص هنوك حص ام :انلقف «ربخلا

 «هربخم قفو ىلع نكي مل ام بذكلاو «هربخم قفو ىلع ناك ام قدصلا :املقف

 ام لك نع هماهفتسا ىلإ هب مالكلا ىدامتو ؟هنع ربخم مكلوق ىنعم ام :لاقف

 .هباوج نع ضاَرْعَألاب سلجملا ميعز ائيلع راشأ ىتح ءاندروأ

 .قيفوتلا هللابو ءاهب باتكلا لوطي ةلثمأ نع ىنغتسم اضيأ لصفلا اذهو

 570ج دهم

 1١17م
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 © ءاهقفلاو نيِمّلَكتْلا لدج بادآ نيب قزفلا هوجو نايب يف 8

 هيف قطنملا لهأ موسر نيبو
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 [ةفسالفلا لدج نيبو نيملكتملا لدج نيب فالخلا لوصأ يف لمجم ديهمت]

 موسر فلاخت «مهلدج يف ةفسالفلا نم قِطْنَملا لهأ موسر نأ ملعا

 :ىنعملاو ظفللا يتّهج نم « مهلدج يف رظنتلا لهأ رئاس

 ىف نومعزي قِطْنَملا لهأ ْنِإ ثيح نمف اظفل َنيِمْسَّرلا نيب فالخلا امأ

 ؛ةيزاجملا ظافلألا لامعتسا نع ازارتحاو « ىنعملاو ظفللا يف اقيقحت رهاظلا

 لهأ رئاسو «ةقيقحلا عضوم يف زاجملا لامعتسا ىلإ قيقحتلا يف نوعجريو

 مولعلا لهأ رئاسو ,'"'ةقيقحلا عضوم يف نوعسوتي ةيعرشلاو ةيلقعلا مولعلا

 ةدوصقملا مهضارغأ نع ةفشاك نوكت نأ دعب ءازاجمو ةراعتسا وأ اقيقحت

 ٠ مهرظنب

 نمف مهفلاخ نم رئاسو «ةفسالفلا نم لدجلا يقيرف نيب فالخلا امأو

 :نيهجو

 ؛ اهطورشو دودحلا يف مهفالتخا ةهج نم :امهدحأ 4

 ؛ اهنايدأ دعاوق يف نيقبرفلا فالتخا ةهج نم :يناثلاو ©

 نيناوق نم «لطَُملا ٌيَمِطْنَملا وأ ءدجلملا ٌيِفَسلَفلا [/50] ىأر اذإف

 بهاذم مدهو «ةدجحلّملا دعاوق ضقن ىلإ هيدؤي ام نيملكتملا لدج لوصأ

 ةلدألا دهاوش نم ءيشب هتلالض نم هدقتعا ام حيحصت هنكمي ملو «ةلطعملا

 رظنلل نأ مَعّرو «همُعَزب هدنع رظّنلا لهأ لوصأ ٍداسف هاوعد ىلإ أجتلا « ةيرظتلا

 .ملعأ هللاو خسانلا نم رظن قبس اهنأك «ةدئاز ودبت ةرابعو «لصألا يف اذك )١(
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 9 قِطْنَملا لهأ نيبو ءاهقفلاو نيِمّلكتُملا لدج نيب قّرفلا باب 8 8

 هنيناوق نع لمس اذإو «هتعدب يف هيفلاخم نود اهتفرعمب ادرفنم ءاهاوس الوصأ
 دنع سيلاطاطسرأ اهمهفي مل «سيلاطاطْسِرأل بتك ىلع لاحأ ءرّظَتلا يف

 همالك نأب قم مهنم ّلكو ءاهريسفت يف هٌعابتأ فلتخاو ءهسْفَت نع اهل هعضو

 ةداعلا نع اهيف هجورخو «ةلمجلا يف هماهبإل «ليصفتلا لوقعم ريغ اهيف
 . رظَنلا لهأ موسر يف ةداتعملا

 انلوصأ نإ :- هيلع اهيف ثحبلا ءاصقتسا دنع  مهنم ّرْغلا لاق امبرو

 ىلع اهب ةفرعملا ميدقت بجي «ةيضاير لوصأو ؛ ةّيسّدنه نيناوق ىلع ٌةينبم
 لهأ بادآ نيب سيل هنأ ءِّبل يذ لك فرع دقو ءرّظّتلا بادآ يف ضوخلا

 .ةافانم باسحلا لوصأو ةسدنهلا لاكشأ نيبو « مهلدج يف لدجلا

 قئاقدو ةسدنهلا باوبأب مهل ةفرعم ال ٌموق قِطْنَملا لهأ نم يعّدي دقو

 نإف « مهريغ ْنع يِفَح ام مهلوقعب اوكردتسا دق مهنأو ءرَظَتلا ٌّلهأ مهنأ باسحلا

 ةسدنهلا هجو ريغ نم مهنايدأ يف مهاوعد ناهرب امف «نوعّدي ام ىلع رمألا نكي
 : ةيرظن نيهارب مهتفلاخم يف اوعبت الهو ؟ اهيلع مهّّلد مهلوقع تناك نإ باسحلاو

 تناك « تامدقملا ىلع جئاتنلا ءانب ةيهيدبلا وأ ةيسحلا اهلوصأ ىلع تينب اذإ

 مالسإلا يملكتم ضعب لعلو « ةسدنهلاب هكاردإ نوعدي ام لك نم ّمصأو حضوأ

 رامغأ نم اهب ملعلا يعدي نم عيمج نم ةسدنهلاو باسحلا باوبأب ٌرصبأ
 .قيقحتلاب لدجلا لهأ دعاوق لوصأل دهشي ام الإ اهيف دجي الف « ةفسالفلا

 [ةفسلفلا لهأو مالكلا لهأ نيب فالخلا هجوأ ليصفت نايب]

 ةفسالفلا نيبو نيدحوملا نيب رودت لوصف ةنابإ ىضتقت ةلمجلا هذهو

 .ةيرظتلا مهلوصأ يف نيدجلملا

 م”
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 .مهلادج يف لدجلا لهأ ظافلأ نم اوباع ام نايب يف :اهنم لصف

 مهدودح يف مهطورش نم لدجلا لهأ ىلع هوركنأ ام نايب يف :لصفو

 .مهللعو

 يف نيدحوملا اوفلاخ اهلجأل يتلا مهتانايد لوصأ نايب يف :لصفو

 ىلإ يدؤي ام زيهجتب اهنع اوبذف اهداسف يف ملعلا ىلإ يدؤملا لدجلا موسر

 .اهعفر

 هللا ءاش نإ «زاجيإلا ىلع هنع فشكي ام اهنم لصف لك ىف ركذنسو

 2 57:)جج دق

 اهلل



 5-0 قِطْنَملا لهأ نيبو ءاهقفلاو نيمّلكتُملا لدج نيب قّرفلا باب

 بارلا ازرق نس لوزلا لصفلا

 لدجلا يف مهظافلأ نم مهيفلاخم ىلع قِطْنَملا لهأ هباع ام نأش يف

00 
 مهلامعتسا يف ؛ءاهقفلاو نيِمّلكتُملا نم ءرَظَنلا لهأ ىلع ةفسالفلا ضرتعا

 نوققحملا مهنأ اومعزو ؛ لدجلا ءانثأ يف ةكرتشملا ءامسألاو ةيزاجملا ظافلألا

 يف غلاب دق سيلاطاطسرأ مهميعز نأو « قئاقحلا نع ئبنت ظافلأب لدجلا موسرل

 .ايلعلا ةبترلا اهيف غلبو « ةعنصلا هذه

 ةدرفم :نيمسق ةلوقعملا يناعملا ىلع ةلادلا ظافلألا دجو هّنِإ :اولاقو

 يف :يناثلاو «لوألا بيكرتلا يف :امهدحأ :نيمسق ةبّكرملا دجوو « ةبكرمو

 ىصحأو «درفم باب يف اهركذف «ةدرفملا ظافلألا دصقي ؛ يناثلا بيكرتلا

 ىلإ دمع مث ؛ تالوُقَملا :هانعمو « سايروغيطاقب اهل باتكلا ىمسو اهسانجأ

 يف اهعمجف «ءيش نع ءيشب اهيف ربخي يتلا لوألا بيكرتلا ةبكرملا ظافلألا

 ظافلألا ىلإ دمعو « ؟0ةرابعلا باتك :[ب/04٠] هانعم امب هامسو «درفم باتك

 هامسو «درفم باتك يف اهلعجف ءاملع ثدحت يتلا « يناثلا بيكرتلا ةبكرملا

 .7'2سايقلا باتك :هانعم امب

 اهطورش فصوف « ةيرورضلا ءايشألا يف لمعتست دق ةسيقألا ىأر مث

 .117ص باتكلا ةبطخ يشاوح يف بتكلا هذه نع مالكلا مدقت ؛ ساينيميراب :يلصألا همسا )١(

 .يناثلا اقيطولانأ وه ناهربلاو «لوألا اقيطولانأ ةينانويلاب وه سايقلا (؟)

 م8":



 9 فك دعما هي ساس دل ةطافشتا ع

 دق اهآرو .ناهربلا باتك :هامس باتك يف اهركذو «ةرورض نوكي اهب يتلا

 ةروهشم ريصت اهب يتلا اهطورشب اهركذف ةروهشم ءايشأ يف لداجملا اهلمعتسا

 ركذف ءهْوَمَُملا اهلمعتسا امبر اهنأ ىأرو .2")لدجلا باتك :هامس باتك ىف

 :نيباتك كلذ دعب عضوو .2")ةطلاغملا باتك :هامس باتك يف تاهيومتلا عاونأ

 .رعشلا عنص يف يناثلاو « ةباطخلا يف امهدحأ

 ةقلغنم اهيف هليواقأ لعجو 2 ”ءازجأ ةينامث ىلع ةيقِطْنَملا هبتك لعجف

 هذه ملعتل بدتنا نم الإ اهيلع فقي اليك ,دوهعم ريغ فيلأت ىلع ةضماغ

 ةمجرت هل « مهقطنمب مهبجع نع مهراذتعا هجو اذهف ءاهب ءاملعلا نع ةعانصلا

 . مسج الب لوهي مساو « ىنعم الب قورت

 [سيلاطاطسدرأ لدج دقن]

 :هوجو نم للخ سيلاطاطسرأ ىلإ هوبسن يذلا بيترتلا يفو

 ءأطخ كلذو «ةيرورضلا ءايشألا يف سايقلا هلامعتسا مهاوعد :اهنم

 ريغ نم لقعلا ةهيدبب وأ ٌساوحلا ىدحإب كردأ ام تارورضلاب دارأ نإ هنأل

 نع ىنغُي هتفرعم ىلإ رارطضالاو « هيف سايقلل لاجم الف «لالدتسا الو ةركف

 ىلع هسايق ةهج نم هتفرعم كردت ام تايرورضلاب دارأ نإو « سايقب هحيحصت

 حيحصتو «هوجو ىلع هميسقت ةهج نم وأ «هل ةمدقم ىلع هئانب ةهج نم وأ «ريظن

 .اقيبوط وهو )١(

 .ةهومملا ةمكحلا :اضيأ ىمستو ؛« ةينانويلاب اقيطسفوس يأ (؟)

 دحاو لك يف وطسرأ ضرغ ةفرعم كناونع تحت «قطنملل هحرش يف يبارافلا اهلصف كلذك ()

 ٠.0 :ص :تايقطنملا :رظنا « هبتك نم

 اهل



 429 قِطْنَملا لهأ نيبو ءاهقفلاو نيمّلُكتُملا لدج نيب قرفلا باب

 .ةرورضلا نود «لالدتسالاو رّظّنلاب كردي امم هلك كلذف «هماسقأ ضعب

 ظافلألا يف هبتك دعب «لدجلا يف اباتك درفأ هنأب مهٌرارقإ :اهنمو 8

 ملعلل بجوملا ؛يناثلا بيكرتلا ةبكرملاو ؛لوألا بيكرتلا ةبكرملاو ةدرفملا

 نيهاربلا نم ءيش هيف سيل يلدجلا هباتك نأب مهنم رارقإ اذه يفو «يرورضلا

 نأل «مهلدج ىلع نييمالسإلا لدج لضف ىلع ةلالد هيفو «ةيرورضلا
 ىلع اهلوصأ اوبترو «لوصأو لوصف اهل «نيناوق ىلع مهلدج اوبتر نييمالسإلا

 ىلع ينب ام اهنمو «ساوحلاب كردأ ام اهنمو «ةهيدبلاب كردأ ام اهنم :تامدقم

 ىلع لوصألا كلت جئاتن اهدعب اوبترو « ةهيدب وأ ٌسح نم ةرورضلاب كردأ ام

 لاؤسلا ةيفيك هيف اوركذ اباب اهنم لكل اولعجو «ءاهيلع ءانبلا هوجو فالتخا

 .هيف لاؤسلا نع باوجلا ةيفيكو « هنع

 ٌةقلغنم ةيقِطْنَملا هبتك يف سيلاطاطسرأ ظافلأ نأب مهرارقإ :اهنمو ©:

 دارأ هنأ مهنم رامغألاو عاعّرلا اومهوأ مهنكلو ؛ كلذ يف اوقدص دقو « ةضماغ

 ديقعتب دصق ام رظَنلا لهأ رئاس لاقو « هتعانصل بدتنا نم الإ اهيلع فقي ال نأ

 نوكت نأ دارأف « "هيف هيلع هنيد يف هيفلاخم ضارعإ نم هفوخ الإ اهيف هظافلأ
 .هتلالض ىلع هعابتأو هنارقأ نيبو هنيب ةرئاد هتوغأ يتلا هتهبش

 ىلع اهنم انفقوف ةيقِطْنَملا هبتك مجارت  هنمو هللا دمحب  انأرق دقو
 ىلإ سانلا اهيف اعد دق ؛«ناهرب نع ايراع اهنم هيف فلاخي ام اندجوو « ىواعد

 «184 :ص كتاف نب ربشمل مكحلا راتخم باتك نم سيلاطاطسرأ رابخأ يف كلذل راشأ )١(

 ءاربتسا :لوألا :ضارغأ ةثالثل عجار ضومغلا ببس لعجو «يبارافلا هيلع صن كلذكو

 نمل لب «سانلا عيمجل ةفسلفلا لذبي الئل :يناثلا ؛؟ال مأ ميلعتلل حلصي له « ملعتملا ةعيبط

 ٠08 - ا/ :ص «تايقطنملا ”بلطلا يف بعتلاب ركفلا ضوريل :ثلاثلا ؛ طقف اهقحتسي
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 5 لدجلا يف مهظافلأ نم مهيفلاخم ىلع قِطْنَملا لهأ هباعام ِ ١

 .ةجح ريغب هنم اهلوبق ىلإو « هلوصأ يف هديلقت

 ظافلألا مهلامعتساب « ءاهقفلاو نيملكتملا يرظانم ىلع مهضارتعا امأف

 هيف هلمعتسا يذلا هباب يف رهتشا اذإ زاجملا ظفللا نإف « مهلدج يف ةيزاجملا

 كرت دق يذلا يقيقحلا ظفللا نم هب ملعلا ةدافإ ىلإ برقأ هيف هلامعتساف

 :لدجلا ةعانص نم بولطملا ضرغلا نأ اذه [|/505] لبق انيب دقو «هلامعتسا

 ام لكف ؛هيف نيلداجتملا كارتشا بجي ؛ يرظن بولطم نع ثحبلا وه امنإ
 وأ ناك ةقيقح «ىلوأ لامعتسالاب وهف «برقأ ضرغلا اذه حاضيإ ىلإ ناك

 هوجو ىلع ةيلدجلا ظافلألا ديقعت يف بيعلا امنإو ءاذه يف بيع الو ءازاجم
 امك ءاهريسفتب تقولا عيبضت دعب الإ لدجلا يف اهلامعتسا دنع فرعت ال

 .ةيقطْنَملا هبتك يف مهميعز ظافلأ ديقعت نم هوركذ

 لامعتسا يف مهيلع دئاعف «ةكرتشملا ءامسألا لامعتسا مهراكنإ امأو

 ركذ ام رثكأ لب «ةفلتخم ناعم يف ةكرتشم ءامسأ ةيقطْنَملا هبتك يف مهميعز

 ؛ اهريسفت يف هبتك اومجرت نيذلا فلتخا كلذلو ؛ةكرتشم ءامسألا نم اهيف

 دارملا كلذ ريغ هظفل لامتحا عم ؛هدنع هل ادارم هآر ام ىلع مهنم دحاو لك

 .هب هريغ هرسف ام ىلع

 : لقعلا :قطْنَملا لهأ بتك نم ءىش هنم ولخي ال يذلا كرتشملا نمف
 ْ :ناعم يف كرتشم مسا هنأ اومعز دقو

 نم ىتؤُي نأ يغبني ام طابنتسا يف ةيوّرلا ةدوج وه يذلا لقعلا :اهنم ؛ف

 ؛رش نم بنتجي وأ ريخ

 رومألا ىلع مهل لادلا عيمجلا يأر ئداب يف روهشملا لقعلا :اهنمو «©

 مع



 9 قِطْنَملا لهأ نيبو ءاهقفلاو نيِمّلُكتُملا لدج نيب قّرفلا باب

 ؛لوقعلاب ةكردملا

 ركذو «ناهربلا باتك يف سيلاطاطسرأ هلمعتسا يذلا لقعلا :اهنمو

 سايق نع ال « ةيلكلا ةيرورضلا تامدقملاب نيقيلا ىلع سفنلا ةوق هب ىنع هنأ

 .ركف نع الو

 باتك نم ةسداسلا ةلاقملا يف هلمعتسا دق يذلا لقعلا :اهنمو ؛©

 ءيشلاب سفنلا ٌسح نم لصحي ام هب دارأ هنأ هبتك ومجرتم معزو «قالخألا

 («نامزلا لوط ىلع هتبرجت لوطت ءيش دايتعا ىلع ةبظاوملاو ةداعلا قيرط ىلع
 .سانلا هيف لضافتيو «نامزلا لوط ىلع ديازتي لقعلا اذه نإ :اولاقو

 «ةّوقلاب لقع :ءاحنأ ةعبرأ ىلع لقعلا نأ ")سفنلا باتك يف ركذو

 ةيهام "”عادبإ هلعف ةوقلاب لقعلاف «لاعف لقعو «دافتسم لقعو «لعفلاب لقعو
 اهل كردملا لقعلاف «ةروص اهيف نكي مل اذإف هتدام نود هتروصو دوجوم لك

 راصو «لعفلاب القع لقعلا كلذ راص ةروصلا اهيف لصح اذإو «ةوقلاب لقع

 ء سفنلا باتك يف هرسف هنإف لعافلا لقعلا امأو « لعفلاب الوقعم هب لوقعملا

 .ةداملل ةقرافم ةروص هنأ معزو «هنم ةيناثلا ةلاقملا يف

 ىمسي ام لجأو «هدنع لقعلا ماسقأ فرشأ نأ هبتك ومجرتم ركذ دقو

 دارأ هنأك ؛ تادوجوملا عيمج عدبم وه يذلا «ىلوألا ةلعلا وه :مسالا اذهب

 داؤف روتكدلا قيقحت وطسرأل سفنلا باتكل ةيساردلا ةمدقملا يف ةيضقلا هذه ةشقانم رظنا )١(

 701١. ةعبط « يزاوهألا

 اهانححصف ؛ حالصإلا ىلإ خسانلا رشي مل نكلو ؛ حالصإ ةمالع اهيلعو « عادبإلا :لصألا يف (؟)

 .قايسلا بسح

76 



 5 ل ل ع ها تل 8

 . لَو يرابلا هب

 عيمج يف هلمعتسا دقو « يناعملا هذهل اكرتشم امسا هدنع لقعلا ناك اذإف

 يف ةكرتشملا ءامسألا مهلامعتسا يف نييمالسإلا ىلع مهراكنإ هجو امف «هبتك

 ؟ !لدجلا بتك

 يناعملا ىلع لقعلا لمعتسا نإو قطْنَملا بحاص نإ :اولاق نإف

 .هيف هب هدارم ىلع تلد ةنيرقب ىنعم لك ىف هنرق دقف « ةفلتخملا

 امب مهمذ نمف هيف اهولمعتسا ام لك ىف اهب اودارأ امب اهونرق ذإ ؛ ةكرتشملا

 .هسفن مذي امنإف «هنم ولخي الو هاطاعتي

 ريخلل قفوملا وهو «نايغطلاو ناودعلا يوذ ىلع ناعتسملا هللاو

 ىلا ب

 مة



 98 قِطْنَلا لهأ نيبو ءاهقفلاو نيِّلكَُملا لدج نيب قزفلا باب 9

 بالا ازه نم :يئالا لصفلا

 للعلاو دودحلا يف انطورش نم هوركنأ ام نايب يف

 ءاهقفلاو نيملكتملا نم رظّنلا لهأ ىلع اوركنأ مهنأ ؛ هللا مكدعسأ اوملعا

 ()[الامعتسا] [ب/4٠0٠] سانلا رثكأ مهو «ةكرتشم ظافلأ لامعتسا مهدودح يف

 هب فرع نإو دحاو فصوب ام ءيش ديدحت مهيلع اوركنأو « مهدودح يف اهل

 سدجلا نم ابكرم نوكي نأ نم دحلا يف دبال :اولاقو «هتصاخو هسج

 «هسنج يحلاف « تئاملا قطانلا ّيحلا هنإ :ناسنإلا دح يف مهلوقك « لصفلاو

 .سنجلا نم نالصف "تئاملا قطانلا"و

 مسر كلذ نأ دحاو فصوب لمعتسا اذإ ءيشلا نع ربخلا نأ اومعزو

 , عونلاو ء.سنجلا دودح :دودحلا يف مهمالك هيلع رودي ام رثكأو «دحب سيلو

 «لوقلاو «مالكلاو «تاوصألاو «ءامسألاو « ضّرعلاو «ةصاخلاو « لصفلاو

 .ميسقتلاو «مسجلاو « حطسلاو « طخلاو ةطقنلاو « ضرعلاو « رهوجلاو

 مهتيمست عم ءاًمسر سكعناو درطا اذإ دحاولا فصولا مهتيمست امأف

 قيرط نم قرفلا اذه ىلع مهتلد ةغل ةّيأف ءادح لصفلاو سنجلا نم بكرملا

 مهيلع سكع نمع هيف نولصفني الو ؟اذه بجوأ لقع ّيأو ؟ ةيمستلا

 بكرملا ىمسو ءاذح سكعناو درطا اذإ دحاولا فصولا ىمسف «مهَقْوَف

 .ىنعملا مامتل اهانفضأو « لصألا نم ةطقاس )١(
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 499 للعلاو دودحلا يف انطورش نم هوركنأ ام نايب - ؟ ©

 «هسنج ضعبب صوصخملا دحلاب كرتشملا ماعلا ديدحت مهراكنإ امأو

 ظفلو «تئاملا قطانلا ّيحلا هنأب ناسنإلا اودح مهنأل «مهلوصأ ىلع لطابف

 «نيعلا ناسنإ ىلع اضيأ عقاوو «هذح اوركذ ام ىلع عقاو كرتشم ناسنإلا

 .مهدح يف الخاد وه سيلو

 قطانلا اورسف نإف ؟تئاملا قطانلا يحلا :مكلوقب متدرأ اذام :مهل ليقو

 قطنلا ملعتي يذلا ريطلا ٌنوكي نأ مهمزل «توملا يذب تئاملاو «لوقلا يذب

 «زييمتلا ةحص قطنلاب دارأ نإو .تئام قطان يح هنأل ءاناسنإ اهريغو ءاغببلاك

 حصي ءايحأ مهنأل «ًاسان «تارشحلاو «رويطلاو «مئاهبلا رثكأ ّنوكي نأ مهمزل

 نيب ةلمنلا زييمتك « سانلا يف اهلاثمأ تسيل زييمتلا نم عاونأ اهيفو ءاهتوم
 ؛هيف رطمي الو اهتاكم زوجي يذلا باحسلا نيبو ء؛اهناكم يف رطاملا باحسلا

 ةقرسلا ملعكو «رطملا ىلع يراحصلا يف مئاوسلا باحصأ لدتسي كلذبو
 هيف لسعلا داجيإو هتيب ذاختاب لحنلا ملعكو « هتضيب هتعنصب دودلاو « اهتعنصب

 ةصاخ دورقللو «هب بابذلا ديص يف اهلايتحاو اهجسنب توبكنعلا ملع كلذكو

 . سانلا ليح عاونأب ملع

 مهمزل ءاهيلع لالدتسالاب ءايشألا نيب زييمتلا ناكمإ زييمتلاب ديرأ نإو

 اذه ىلع نولأسيو «لالدتسالا لهأ نم سيل هنأل ءاناسنإ هوتعملا نوكي ال نأ

 ىنعم الف :مهل ليق امهوركنأ نإف «نجلاو ةكئالملا يف مهلوق نع دحلا

 هنإ :هنم مكلوق مكيفكيو 2 '"”تكام قطان ّيح هنإ :ناسنإلا دح يف مكلرقل

 -مداريإ اذه دكؤيو « "قطان ناويح“" :هنأب هدح رقتسي نا 10010111-ب--7

85١ 



 29 قطْنَملا لهأ نيبو ءاهقفلاو نيمّلكتُملا لدج نيب قّرفلا باب

 ناسنإلا دح مهيلع ضققتنا ءاهتوم اوزاجأو « ةكئالملا اوتبثأ نإو « قطان ّيح

 وأ اهمدق اوعّدي نأ نم اولخي مل ءاهتوم اولاحأو ءاهوتبثأ نإو «ةكئالملاب
 اورقأ نإو ؛ةهلآ اهنأ معز نم لوق يف اولخد اهمدق اوعدا نإف ءاهثودح

 ايح كّلم لك نوكيف ءاهتتامإ ىلع رداق اهايحأ يذلا عناصلا نإف اهثودحب
 .مهدح كلذب ضقتنيف «ناسنإب وه سيلو ءاتئام اقطان

 نإ :اولاق مهنإف ؛ مالكلاو «لوقلاو مسالا دح :مهدودح فيرط نمو

 لدي مل هؤازجأ تقرف نإو «نامز ىلع لدي ال «قافتاب عوضوم توص مسالا

 «قافتاب عوضوم توص اهنإ :"7مالكلا دح يف اولاقو .هانعم نم ءيش ىلع

 :اهاسن ومان رك اخ لدكولا اققارحا كيرف نات ناز ىلع لاذ

 ١ ىنعم ىلع لدي «قافتاب عوضوم توص هنإ :لوقلا يف ]١/|[ اولاقو
 "ةملكلا"و "لوقلا" نيب مهقرفو ؛هانعم يف ءيش ىلع تلد هؤازجأ تقرف نإو

 يف هولاق ام لوقلا يف لاقف مهيلع هسكع نمم هيف نولصفني ال هجولا اذه نم

 مالكلاو لوقلا نأ كلذو ؛ لوقلا دح يف هولاق ام ةملكلا يف لاقو « ةملكلا دح

 .هقرف هيلع سكع نمم لصفني مل ءام هجو ىلع امهنيب قرف نمف «دحاو

 نوكتف «هللا دبع هريغ يمسي دق لئاقلا نأل ءدساف مسالل مهدح نإ مث

 "هللا" :انلق مث "دبع" :انلقف ةلمجلا هذه انقرف اذإو ءادحاو امسا ةلمجلا هذه

 ضقن اذه يفو « "هللا دبع" :انلوق هيلع لد ام ضعب ىلع "دبع" :انلوق لد دقف

 ثيح (؟١/9) باتكلا فيلأت ةنس جه 7068 ةئس دعب ىفوتملا خيراتلاو ءدبلا بحاص هلاّرقم -
 ."قطان تيم ّىح ناسنإلا" :لاق

 «مداعلاو سيلو ةملكلا نع ثيدحلا نأ رماظو 2 ”مالكلا" لصألا يف 01(
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 9 للعلاو دودحلا يف انطورش نم هوركنأ ام نايب - ؟ 9

 . مسالا ىنعم يف لخد امم ءيش ىلع لدي ال مسالا ءازجأ ضعب نإ :مهلوق

 له ؟ قافتالاب عوضوم توص مكلوق يف قافتالاب متدرأ اذام :مهل ليقو

 نإف ؟هيلع مكعابتأو مكئامعز قافتا هب متدرأ مأ ؟ هيلع سانلا قافتا هب متدرأ

 لبق تعضو ةغللا نأل «ةغللا يعضاو متنأ امف هيلع مكقافتا هب متدرأ

 ريغ كلذف مهلك سانلا قافتا هب متدرأ نإو ( مكئارآ روهظ لبقو (« مكدوجو

 نأ نع الضف «اتوص مالكلا نوك نم نوعنمي نيملكتملا رثكأ نأل اع

 باوبأ رئاس يفو «مهدودح يف قِطْنَملا لهأ تاضقانم ىلع لدي اممو

 أزجتي ال يذلا ءزجلا تابثإب مهلوق نيملكتملا ىلع اوركنأ مهنأ «مهلدج

 ؛نورعشي ال ثيح نم هب اولاق مث ءابتك كلذ يف مهيسدنهم رثكأ فّئصو

 نم ةطقنلا ولخت الو ءاهل ءزج ال يتلا يه :اولاقو «ةطقنلا اوتبثأ مهنأ كلذو

 ناتطقن هافرط طخلا نأل ءاِضَرَع اهنوك زوجي الو ءارهوج وأ اضرع نوكت نأ

 .هل ءزج ال رهوج

 ةطقنلا اهل دح ال يتلا ةطقنلاب اودارأ مهنأب اذه نع مهضعب رذتعا دقو

 . ةيمهولا

 افرط نوكي ال مودعملاف «ةمودعم ةيمهولا ةطقنلا تناك نإ :مهل ليقف

 . مسقني ال دوجوم ءزج تبث دقف ةدوجوم تناك نإو .هل اضعب الو دوجوم طخل

 مهل ّدب الف ؟اطخ اتراص اتعمتجا اذإ نيتطقنلا َّنِإ مكلوق نم سيلأ :مهل ليقو
 نإف ؟ طخلا لطب له ءاتلطب ول نيتطقنلا نع انوربخأ :مهل لاقيف « ىلَب :نم

 م



 ير ا

 هدوجو حصي ناك نإ ناتطقن هافرط طخلا نإ :مكلوق لطب دقف :ليق ال :اولاق

 ءزج لك نأ حص دقف :ليق «طخلا نالطب ةطقنلا نالطب يف :لاق نإو

 ءزج ال ةطقنلاو «هنم ءزج هنم ةطقن لك نأل «هانّيب امك هل ءزج ال طخلا نم

 .أزجتي ال يذلا ءزجلا لاطبإب مكلوق ضقاني اذهو ءاهل

 ؛ مهموسرو مهدودح رئاس يف مهتاضقانم ساقت ةلمحلا هذه ىلعو

 .باوصلاب ملعأ هللاو .هانعم يف ام ىلع هيبنت اهنم انركذ اميفو

 تي
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 ٍه 9 هس هس ا ا ل

 كلانا لصفلا

 :ناقيرف مالسإلا لهأ ٌلدج نيبئاعلا ةفسالفلا نأ ؛ هللا مكدعسأ اوملعا

 2)”سروغاتيب" لاق هبو « عناصلا يفنو ملاعلا مدقب اولاق مهنم قيرف
 ()" سوانبوأ"و (3)"سورذواث"و

 كلذ عم اورقأو «ةميدق ةلع هلو ميدق ملاعلا نإ :اولاق مهنم ةعامجو

 [ب/١١٠] "سويروفرف"و "سيلاطاطسرأ" مهنم ؛ ةفسالفلا رثكأ مهو « عناصلاب
 1 "ردنكسإلا"و

 ْتَدْحُم ميدق ملاعلا نأ معزي '؟”سلقربأب فرعي لجر ةفسالفلا يف ناكو

 :رظناو ؛ هلإب ناميإلا مدع جذومن هنأب فرعو « يئانغ رعاش وهو « سروغايد :باوصلاو ءاذك )١(
 ١١١. :ص يودبلا د قيقحتب ةيعيبطلا ءارالا

 ءرلستإل نانويلا ةفسلف :عجار « ةيئانيروقلا ةسردملا نم فوسليف «دحلملاب بقلملا «سروداث وأ (؟)
 1١١. :ص ةيعيبطلا ءارآلا :رظناو ؛ 187 :ص رتشربل ميدقلا ةفسلفلا خيراتو ؛" 8٠ :ص

 21١١ :ص قباسلا عجرملا :رظنا ؛ 1 سراميوأ :باوصلاو ءاذك ()

 تامو « 4١1 ةنس ةينيطنطسقلا يف دلو «ينانوي فوسليف :سلقوربأ وأ ينوطالفألا سلقربأ (:)

 هذيملتو سوخراتولب ثدحملا ينوطالفألا ميلعت انيثأ يف ىقلت «م480 ةنس انيثأ يف

 ةيجهنم ةصالخ هجاتن دعيو « ثدحملا ينوطالفألا ركفلا ةثرو مظعأ نم ناكو « سونايريس

 دنع رهتشا دقو « ”تايهلإلا ئدابم" ةمهملا هراثآ نم « ةميدقلا روصعلا ركف نم ريخألا روطلل

 -نينحب قاحسإ اهنم لقن « ةرشع ةينامث ججحب ملاعلا مدق ىلع هيف جتحا يذلا هباتكب برعلا
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 اة ل

 :ْثَدْحُم يلوق ىنعم سيل :لاقو « لزي مل ميدق هنإ هلوق نيب عمجيو « عناص هلو

 ؛ةيهانتم اماسجأ ملاعلا ناك امل هنأ :هانعم نكلو «نكي مل نأ دعب ناك هنأ

 لبقتسملا يف ملاعلا ةكرح نوكت نأ بجو « ةيهانتم هتّوق هانتم مسج لك ناكو

 .©0[...] ةياهن ىلإ ال
 نأو ؛ءايشألا عاونأ يه ةيلقعلا رهاوجلا نأ ةفسالفلا نم موق معزو

 لك نأل «ةلثمألا كلت ىلع ملاعلا اذه يف ام عيمج لعف امنإ هناحبس يرابلا

 نإ :نطالفأ لوق نأ ءالؤه معزو «هيذتحي ٍلاثم ىلع ءيشلا لعفي امنإ لعاف

 نأ "ردنكسإلا" ركذو « ةلثمألا كلت ىلع هثدحأ هللا نأ هب دارأ « ثَّدْحُم ملاعلا

 ءايشألا ضعب جورخك «ءايشألا ثودح هب دارأ ملاعلا ثودحب نطالفأ لوق

 .نامزلا يف هنم ئش لك ٌثودح هب دري ملو « ضعب نم

 روّصلا مدقو « ةقطانلا سُفنلا مدقب لاق هنأ نطالفأ نع نورخآ ىكحو
 .اهلاثم ىلع اهاوس ام ثودحو «ةيلقعلا رهاوجلا مدقو « ةلّيختملا

 : ةثالث ةميدقلا ئدابملا نأ " سواميط" ب مهنم فورعملا نع ىكحو

 . "!ةروصلاو ؛ىلويهلاو «هلإلا

 سروغاتوف نع"داسفلاو نوكلا"ب فورعملا هباتك يف سيلاطاطسرأ ىكحو

 4 :ص يودب نمحرلا دبعل برعلا دنع ةثدحملا ةينوطالفألا ىف اهرظنا ءاديج القن ةعست
 بولقلا بوبحم باتك يف هئارآ ليصفت رظناو 217 - ١١ :ص ةفسالفلا مجعم : 41 -
 .الا/٠ - "51 :ص يجهالل

 .لصألا يف ةحضاو ريغ ةملك )١(
 ٠١. 4 :ص ةيعيبطلا ءارآلا باتك رظناو ؛ هل مسج ال رهوج ةروصلاو ؛داسفلاو نوكلل لوألا عوضوملا وه (الويهلا) رصنعلاو «لقعلا وه هلإلا مهدنعو « نطالفأو طارقس لوق وهو (؟)

 ملكك



 ه ني كا شا ل

 ىكحو ؛ ""ددعلا يف اهل ةياهن ال ةئزجتم ريغ راغص ماسجأ ةميدقلا لوصألا نأ

 .بيكرتلاب اهنم ةفلتخملا ءايشألا نأو «ددعلا ىف اهل

 «ةسوسحم ريصتف « روصلا ىلإ ةوقلاب جرخت ءايشألا نأ مهنم موق معزو
 لوقي ناكو «"سوُيِسب"ب مهنم فورعملا لوق اذهو ءاهروصي عناص ريغ نم

 هتكردأ ام الإ مولعم ال هنإو «لالدتسالاو رّظّنلا لاطبإب «ةيِنّمَّسلا لوقب

 ناسنإلا جورخ يف هانيكح يذلا هبهذم لاطبإ هلصأ ىلع همزليو « ساوحلا

 .ساوحلاب مولعم ريغ كلذ نأل «روصلا ىلإ ةوقلاب

 الويهلا نأو «هيف ةثداح هضارعأو « ميدق ملاعلا الويه نأ مهنم موق معزو

 (ِضاَرْعَأْلا هيف تثدح مث «ضاَرْعَأْلا نم ايلاخ ارهوج لصألا يف تناك

 ؛ ةميدق ىلويهلا مهنم موق تبثأو .هتئيه ىلع ملاعلا اهضارعأ نمو اهنم روصتف

 .الويهلا يف ضاَرْعَأْلا ثدح اهنم تبثأو

 فئكو دمج اذإ ءاملا نأو ؛ءاملا وه ميدقلا لصألا نأ مهنم موق معزو

 ءءامس راص عفترا اذإو ءاراخُبو ءاوه راص نخسو قر اذإو ءاضرأ راص

 «"سيلاث"ب مهنم فورعملا لوق اذهو «ءاملا نم ءايشألا رئاس بيكرتب اولاقو

 . ")هياتك يف "سونيلاج" هنع هاكح

 ٠١١. :ص ةيعيبطل | ءارآلا :رظنا 0020

 سيلاطوطسرأل "سفنلا يف" باتك نمض "ةيعيبطلا ءارآلا“ هباتك يف سخرطولفأ هنع هاكحو (؟)

 170/١. خيراتلاو ءدبلا :رظناو «يودب نمجرلا دبع د ةساردو قيقحت 47 :ص

 .سطيلفارن نع سخرطولفأ هاكح ()

 م“



 قِطْنَملا لهأ نيبو ءاهقفلاو نيِملكتُملا لدج نيب قّرفلا باب

 .")"سيساثأ"ب مهنم فورعملا لوق اذهو «ةصوصخم هوجو ىلع اهبيكرت نم

 راص سبيو فتك اذإ هنأو ءءاوهلا ةميدقلا ىلويهلا نأ نورخآ معزو

 اومعزو «اران راص ةرارحو ةقر دادزا اذإو «ءام راص بطرو فتك اذإو ءاضرأ

 .")"سناسكنأ"ب مهنم فورعملا لوق اذهو «هنم ةبكرم ةروصلا رئاس نأ

 « ضرألا وه ميدقلا لصأآالا نأ "سناجويد"ب مهنم فورعملا معزو

 ."'اهنم ةبكرم روصلا رئاسو

 يتلا اهرصانعو عبرألا عئابطلا يه ةميدقلا لوصألا نأ مهنم موق معزو

 نأ اومعزو  اهلإ ]1/1١01[ اهعم اوتبثأو (ءاوهلاو «رائلاو «ءاملاو « ضرألا : يه

 101 سوقنا" ب مهنم فورعملا لوق اذهو « لقعلاب روصتم هلإلا

 اومعزو ءاهعم كالفألا مدقو ( ةعبرألا رصانعلا مدقب اولاق. مهنم موقو

 .هتئيهو هتروص نع ليحتسي ال ةسماخ ةعيبط كلفلا

 اهلك اهيف ةحئاس حور مدقو «عبرالا عئابطلا مدقب اولاق مهنم قيرفو

 رئاس نود تابنلاو ناويحلا يف ةحئاس حورلا نأ معزي ةقرفلا هذه ضعبو

 مدقب مهلوق عم «تابنلا نود ناويحلا يف اهنأب نولوقي نورخآو « تادامجلا

 .ةعبرألا رصانعلاو حورلا

 روكذملا باتكلل هقيقحت يف يودب نمحرلا دبع د هطبض امك « سسابأ :باوصلاو ؛اذك ن0

 .١٠١؟ :ص ةيعيبطلا ءارآلا رظناو . سطيلقارب :وهو رخآ فوسليف هب لاق يأرلا اذهو ؛هالعأ

 اا خيراتلاو ءدبلاو

 .48 :ص قباسلا باتكلا يف يودبلا د هطبض امك « سنامسقنأ :باوصلاو ءاذك (؟)

 .11717 :ص قباسلا عجرملا رظنا مهنم نييعيبطلا لوق وهو ()

 ا ا يل لقرى ردا ل :باوصلاو ءاذك (4)
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 ٍة شوطا ادع يفت تدلل لل 7

 ال هب لئاق وه اميف رّيحتم مهنم قيرف لكو «ملاعلا يف مهلاوقأ هذهف

 .هتحصب عوطقم ناهرب نع الضف ( عنقم ليلد ىلإ هيف عجري

 ءاهركذب اوسّوهت يتلا ةعيبطلاو عبطلا يناعم يف مالكلا ىلإ اوراص املو

 ”ردنكسإلا"و "نطالفأ"و "سيلاطاطسرأ" معزف ؛ابراضتم افالتخا اهيف اوفلتخا

 نم دحاو لك يفو اهل ةماع ةدحاو ةعيبط عمجأ ملاعلا يف نأ "سونيلاج"و

 ةكرحلا أدبم اهنأ ةماعلا ةعيبطلا دح :اولاقو ءاهب ةصاخ عئابط تابنلاو ناويحلا

 ."0"ضرعلاب ال ةيادب ءيشلا يف نوكسلاو

 ًادبم اهنوكو «ةعيبط دوجو مكل انملس ول انإ :نوملكتملا مهل لاقو

 كلت دح اذه مكلوقب ملعن مل «هيلإ مترشأ يذلا هجولا ىلع نوكسلاو ةكرحلل

 .اهتاذ ةفص ال اهلعف متفصو امنإ مكنأل « ةعيبطلا

 تسيلو « ةسماخ ةعيبط مكدنع ةيوامسلا مارجألا نإ :اضيأ مهل اولاقو

 نأ متمعزو «مكمعزب اهتكرحل ةياغ الو «مكدنع اهنوكس حصي الو « ةنكاسب

 اذإ هزكرم ىلإ نوكت اهنم ةكرحلا نأو «كرحتم ريغ هعضوم يف رصنع لك

 ريغ لفسألا كلفلا ةرواجم دنع رانلا نإ :مكلوقك «هزكرم ريغ يف تراص

 ىلع اهل كلفلا رهقب اهعضوم يف ةيرودلا اهتكرح تعقو امنإو ءاهتاذب ةكرحتم
 ءيشلا عبط نأ مكاوعد نالطب اذه يفو ءاهيلع هنارود لجأ نم «نارودلا

 .هل ضرعي ضّرع نود «هتاذب هتكرح بجوي

 نإ :اولاقو «ةلعاف ةلعو ةروصم ةلع اهنأ :ةعيبطلا دح نأ مهضعب معزو

 الو «ىحب سيل ءىش - هتاومو هتابنو هناويح هلك ملاعلل ةربدملا ةعيبطلا

 .اهدعب امو 48 :ص يودب د قيقحت ةيعيبطلا ءارآلا عجار )١(
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 00 تاي

 ءمحرلا يف نينجلل روصملا وه هنأ اومعزو ءراتخم الو «ملاع الو ءرداق

 .تابنلاو راجشألا لك روصيو

 :رهاقلا دبع روصنم وبأ لجألا ذاتسألا لاق

 ملع يف ىوصقلا ةياغلا غولب اوعدا موق نم «بجعلا لك ٌبجعلا

 مهنأ اومعزو ةفانسلطلاو ليحلاو موجنلاو بطلاو ةسدنهلاو باسحلا

 انزكأ نيك :وودوسرل كلا ىلإ وقبر ةووديستل كتادل قوم نع اوصاف

 «يح «ميدق عناص ىلإ «ريدقتلاو قلخلاو «ريبدتلا ةفاضإ نيدحوملا ىلع

 مث «مهل لوقعم ٌريغ كلذب نيدحوملا لوق نأ اومعزو «ميكح «رداق ؛ ميلع
 سيل عبط ىلإ «ةبيجعلا تائيهلا ريدقتو «ةمكحملا روّصلا بيترت اوفاضأ

 اوربخي ملو «هانعم ىلع اوفقي مل لب «راتخم الو «ملاع الو «رداق الو « يحب

 ام مهل ليق اذإو «نوكسلاو ةكرحلا أدبم اهنإ :مهلوقك «ةغراف ةرابع ريغب هنع

 «ضماغلاب ضماغلا اورسفو «ةعيبطلا اهنإ :اولاق ؟نوكسلاو ةكرحلا أدبم

 ام هل ليقف « سمأ هتيرتشا ام يّمك يف :لاقف ؟كّمك يف ام :هل ليق لجرك

 ١ .[ب/101] يّمك يف ام :لاقف ؟ سمأ تيرتشا

 يفو « عبطلاب لوقلا نم هيلإ اوراص ام قيقحت يف مهرّيحت عم هنإ مث

 لوقلا نم لطابب اهنع اولداج ىتح ءاهيف مهريحت مهفكي مل « مهنايدأ لوصأ
 لهأ بيع ىلإ «مهلدج يف مهتارابع ضقانت عم ءاوّدعتو «هانعمل قيقحت ال

 مهملع الإ كلذ ىلإ مهأجلأ امو «لدجلا يف ةققحملا مهموسر يف مالسإلا

 دنع حضويو «ةفسالفلا عدب راوع نع فشكي نيدحوملا لدج قيقحت نأب

 .مهعدب اهيلع اونب يتلا مهقرط داسف
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 ١ هر اخ افقد احل ا لا ٍ ١

 .ةلاهجو ةلالض لك نمو « مهعدب نم ةمصعلا ىلع هلل دمحلاو

 ةعدب لكو « ةفسالفلا ءارآ نم يأر لك نالطب ىلع ةلدألا انيصقتسا دقو

 نيدحوملا لدج لضف ةنابإ ىلع هيبنتلل « هيف هانركذ ام ىلع باتكلا اذه يف

 هنم ٌديخ يذلا «قِطْنَملا ملعب هومس يذلا مهلدج يف ةفسالفلا موسر ىلع

 هللاو «سّوهلا نم ريخ سّرخلاو ءردّهلا نم ٌريخ رصحلا نإف «توكسلا

 ةالصلا يف هيلإ بغرنو «هيدايأ ىلع هركشو هللا دمحب اذه انباتك متخنو

 .©"0هّنمو هلضفب «هتيرذو « هبحصو « دمحم هلوسرو هدبع ىلع مالسلاو

 هي تم

 مئاهلا نب دمحم ىلاعت هللا ىلإ ريقفلا هدعب نم هللا ءاش نملو هسفنل هقلع :خسانلا لوق انه )١(
 ةئامعبسو نيعستو عبس ةنس لوألا عيبر عبار هقيلعت نم غارفلا ناكو فيرشلا سدقلاب

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو (جه /9)

8:١ 





 ةينآرقلا تابآلا سرهف د

 راثآلاو ثيداحألا سرهف 6

 مالعألا سرهف د#

 قرفلاو فئاوطلا سرهف

 (تايلقعلاو تايعرشلا) ةلثمألا سرهف د

 ةيرعشلا تايبألا سرهف د

 باتكلا يف ةدراولا بتكلا سرهف د“

 رداصملاو عجارملا ةمئاق دإ#





 9 9 ةينآرقلا تايآلا سرهف عب

 ةينارقلا تايالا سرهف

 «امهب َفوَطَي نأ ِْنَبَع عاتجالق#

 نوح مذ لِ نرِطنَأ لد»
 «نورننلا ازتأ)

 يكد و لت يو اة عسا يس قم . يولس كر
 وأ ُتَوَمْلأ َنْهْدَوَمَي ّىَح ِتويَبلأ ىف َنهوكسَاَف#

"5757060 "١ 

4569 

 6ع
 م4 ص 2 رمل رز 575 7: لك جا لس سس سس 3 رود ع 86

 كيتلؤأَو اذبإ ةَدْهَس مهل أولَبْفَت الو ُهَدْلَج ني

 ١9 :نارمع لآ

 ١١54 :نارمع لآ
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 أرئَماَع َنيدلأ اهيكي» و
 شه 2

 اذِإ

 00 را 3 57
 * هل لي ال اَهَقَلط نإّإ» :هلوق ىلإ 42 ةلقا»

 4 رورح اجور مج
 الكامل 41

 048 قروش أوف ائَبَع لع اَنلَّرَت اًمَي ا

 # ءِوِلْنَم نم

 م 5
 ككل «يفنأ يأن قش دمك لل

 « ود هلت اوفي ندري كقطنل» رتب رص هك ع ص



 ةينارقلا تايآلا سرهف ِ ٍ

 ها يخل ع 2

 * َنيورْهَتَسُمْلا كبَدَك آَذإ»

2 
2 2 
 -_ . هدم

 تنل ووسع د هم و3 حس

:0 90 

 *داوأأب خصل أوج نزل كوم

 ه4امرح 2 َمْسَأَو َدَييَصلأ أوامْدَت ال»

 م: عغ/



 زا لالا © ترولطفيس نهج رُ نيل
 1 «رفْنَي 17 مّ

 راس .؛ ًاِددَكَو

 « هيل رن اَم ان هيه ذر كَ

 « ِباَّدَحْل نس 0 م ا

 «ةَسِمْؤُم ٍةَسقَر ُريرْحَسَم اَكَطَح اَنِمْؤُم لَ نمو

 2 ىف ٌرُيْيَرَص 1
 «[ةزاََصلا نم أورُصَقَت د نأ مان ْركَنلَع سد

 «َكَلَس َدَق ا تيانعش لو

 مَ اَلَو 4 0 00 0
 لد َتَركأَم ان



 9 راثآلاو ثيداحألا سرهف 8 ٍ

 راثآلاو ثيداحألا سرهف

 ةحفصلا ثيدحلا

 و ا وما دنا سمسا وسوم خم سم خا وس تاهبشلاب دودحلا اوؤردا

 0 ا ]  ] ]ز]ز]ذ ]1410#141]1 اثبخ لمحي مل نيتلقلا ءاملا ناك اذإ

 ا ا اس امهادحإ راتخي نأب ِةِْكَي يبنلا هرمأف هتحت نيتخأ ىلع ملسأ

 0 ا اعبرأ راتخي نأ هرمأف ةوسن سمخ نع ملسأ

 ا يا ا ا اعبرأ راتخي نأ هرمأف رشع نع ملسأ

 0 ا اا ذاعم مارحلاو لالحلاب مكملعأ

 ردك كم مسلخ نطو رراسووا همك وس فقل ةد و سام لان حق هيطيتم ديز مكضرفأ

 اي يا ل م ص ل وام وو فا قا دحام رمعو ركب يبأ يدعب نم نيذللاب اودتقا

 تنب ةمطاف) ةقفن الو ىنكس اهل لعجي ملو «موتكم مأ نبا تيب يف دتعت نأ اهرمأ

 هن قمة امال سوو كال ايام أ يمس مو سيحاول قا ل والا (سيق

 مل ا وتلا حنا دما نوقدشتملاو نوقهيفتملاو نوراثرثلا «ّيلإ مكضغبأ نإ

 5-00 (م9 ةشئاع نع) نيتعكر تضرف ةالصلا نأ

 1 راما ولج لاما واوروبا ول دول ورمل كما يون وعم لل ابطا وا ةسجنب سيل اهنإ

 00 1 اراصتخا ثيدحلا يل رصتخاو ملكلا عماوج تيتوأ

 00 ا 0000000 كدعب ادحأ يزجت الو « كيزجت

 ا ال ولا هوو داو و ستوا وك اول ا و انا رع اا عوالم جلو مككسانم ينع اوذخ

 لا او بحل اوس هم (ة# يلع لوق) طسوألا طمّتلا ةمألا ريخ

 0 اهطاسؤأ رومألا ريخ

 ا لوول ولا ا ل الفل وف أ توجو رار ٠ اذكه رهشلا



 5 راثآلاو ثيداحألا سرهف 9 ٍ

 ةحفصلا ثيدحلا

 0 اا ا يلصأ ينومتيأر امك اولص

 اا ااا ااا 0000000 ةمأ وأ دبع ةرغ هيف

 نع) .قادصلا بجو دقف «روتسلا تيخرأ اذإ هنأ « لجرلا اهجوزت اذإ ةأرملا يف ىضق

 هن و نحو يكل قيما واو ا نا مقا و1 وداود هوت تيرا نيبحنم موت لا (رمع

 064 اا تا و اخوا ك وحساا مااا ورأت ان او وحلا ا وا تو ضل حم مارح رمخ لك

 ءاماق ا قنا ماو وجا وما لد اا محق معلا قش وسو ظوأ هلا رارلاب داتا رمخ ركسم لك

 هدي نامل للا ف قم للا ام وتلا د (باطخلا نب رمع) ائبر باتك عدن ال

 ا ا 010101 هسفن لذي نا نمؤملل ىغبني ال

 ا هتقان هتصقو يذلا مرحُملا

 ما ميلستلا اهليلحتو ريبكتلا اهميرحتو روهطلا ةالصلا حاتفم

 2 عئابلل اهترمثف ربؤت نأ دعب الخن عاب نم
 0 نوال تملا كاهل فرامل قوما ل او ابا ا هولتقاف هئيد لدب نم

 01000000 8 لثمب الثم الا ماعطلاب ماعطلا عيب نع ىهن

 اهون وا مولا حا قا ج5 لس خا املا ناويحلاب محللا عيب نع ىهن

 0  ز] ]  ] ] ابرلا ىف ءايشأ ةتس نع ىهن

 ا 00 هلمع نم ريخ نمؤملا ةين

 21 ا ا ا نا وو طاطا ا لطد عبر نم انل ليقع كرت له

 ا ف وما هنت عمو ولا ع كا هد فام تن بسب ا سكججا رابُج لجرلاو

00 

 م6



 2# ك ه5

 مالعألا سرهف

 ةحفصلا ملعلا | ةحفصلا ملعلا

 405218 ءا" 47  يخركلا نسحلا وبأ | 87 ملا" سلقربأ

 ١١١48 يرماعلا ىبشخنلا نسحلا وبأ ملا ادني ءاجوعلا يبأ نبا

 ع ةيلاعلا وبأ | ١107" 4١9 ءلال؟ ةريره يبأ نبا

 ك9 علم (مشاه وبأ) يئابجلا نبا

 رمل الل ل للا ل

 «هىملتعةالا ةهء”ع2 4288

 غ5 ترا كالا( كاك 25460 (01/

:52 

 رفا 0 ا يدنوارلا نبا

 عمال 239

 07 بيسملا نبا

 الا5 1١6 21731721١91١١7 عفقملا نبا

 موتكم مأ نبا
 نيريس نبا

 نالالا 2/"د75 215994 2١6١ سابع نبا

605١ 

 ل” 2182(

 مال" غ4 1352 455 2524م المل

 نفرق لا نا ل ولا

 ءا”م0 اساله ("ال5 ( !؟91/ دوعسم نبا

 4 4 4 ا لا ل

 مما( ال85 ءالالا ءالاثا الا:

 ءا"١٠7 017511917 يسنالقلا سابعلا وبأ

 7مل 216 الا نك لااا

 <,” براحم ءالعلا وبأ

 ءالالف 2506 217١1 فالعلا ليذهلا وبأ

 ل4 ل ل ا لا لا فض

 7 و

 214447 يراصنألا بويأ وبأ

 475 2 3ا/“" ءلذال روث وبأ

 ءال-*5 27594 2١91 #11 ةفينح وبأ

 لا للا كلل كلنا ت4

 3 ل ل ا للا لا

155556005528250 

 .ءالالال ءالوو ءالوال ءالوا ءالا"ثا (ا/ال“

 م17 2/815 كالو لالا

 يل ما ا يخلبلا ديز وبأ

 نك

 رض يناجرجلا (يلع وبأ) هللا دبع وبأ

 6١م



 2١1١ 14166014561454٠ ينطقلا يلع وبأ

 كيك نحف يشاشلا لافقلا يلع وبأ

 لل: 6

 ضر ناريخ نب ىلع وبأ

 0 ا نا يبارافلا رصن وبأ

 مو” م0“

 043 سيساثأ

 5862١١8  يسخرسلا بيطلا نب دمحأ

 الما" ءالم١ 74 2١910 لبنح نب دمحأ

 غ8 يوحنلا ىيحي نب دمحأ

 21١١751١١81١ ١15( سيلاطوطسرأ

 (ىمكا7' ىعن ملم" مىعال ىلعمأ خ49

 مثال م1

 م يلظنحلا ميهاربإ نب قاحسإ

 مثال 44 (نطالفأ) نوطالفأ

 فقر سيق نب فنحألا

 مكال االكز اىكا ا 6 ردنكسإلا

 ءالا؟ 5ا/ل4 2518:5594  يراوسألا

5 

 قت فش رتشألا

 1 مصألا

 ضف يعازوألا

 ةحفصلا

 ؛2777 420194201184 1١4ال 201١6 ظحاجلا

 1 5 يو

 ء"54 ؛805:7017 (ّىلع وبأ) يئابجلا

 25650450٠٠6955 فمالا “لإ و

 الثا ءالك؟ كال تكل عك

 748 اال" ءك19ا0 ' يبساحملا ثراحلا

 0824“: يرصبلا نسحلا

 لن صاعلا يبأ نب مكحلا

 قدي ريبزلا

 ١ سابعلا وبأ حاقسلا

 25560 417417 4١4١ مامإلا يعفاشلا

 للا 027 للا ل ل ل

 فلا لا ا ا ل

 تن نا 4 لا لا لا

 تقلا كلا كلب اكله كارل ممل

 ل ل ا ا ل لا لال ال را

 ,ءالوو ءالهو# ءالوا ءالو٠ ءالاد اللا

 // عم

 ىحلاصلا

 ينريصلا
 «اال5 ١*2 20195 21اا/2(755١ ىبعكلا

 هرو 2"هرم( “هال

 7 م

 فرض

 "ام الو ١" كلة ءككالا نومأملا

 م6



 ةحفصلا ملعلا

 ةفر ونّرملا

 ا يدهملا

 ال١ ءالالد ريبكلا ئشانلا

 255520551١ 7525955 ماظل

3/1 

 ١79 (يلزتعملا رابجلا دبع يضاقلا) ينادمهلا

 1/ ةبقع نب ديلولا

 01 سناسكنأ

 اناث يسيرملا رشب

 27/8 116 ١/817( /١91( رمتعملا نب رشب

 ل١528 26

 ني ثايغ نب رشب

 فراك لولهب

 5 ءادحلا ةرق نب تباث

 نب ةمامث الأشرس  8لا2١ 2١1/4 ١194«

 0 فل لا ا ا ا

 متل ا #2 ا سونيلاج

 ات تشل ليربج

 ١18 قداصلا رفعج

 ن6 رشب نب رفعج

 1/ قاحسإ نب نيئح

 فرضي ناوفص نب دلاخ

 ١1 ةيواعم نب ديزي نب دلاخ

 ملك سناجويد

 ةحفصلا ملعلا

 <,« تباث نب ديز

 298 ريرج نب ناميلس

 فرد برح نب بيعش

 ١١١  ريكمشد نب سوباق يلاعملا سمش

 "44 سواط

 11 ةحلط

 م4534 سواميط

 ءالو١ "ملال 2747 قه ةقيدصلا ةشئاع

 رضا مام خد اخ كاع ع عا“

1 

 348 ناميلس نب دابع

 3 حرس يبأ نب دعس نب هللا دبع

 (بالك نبا) ناطقلا ديعس نب هللا دبع

 فن نضفن

 ل ةيواعم نب هللا دبع

 1١16 ناورم نب كلملا دبع

 275١2759١١ 11ا/ل 21١6 نافع نب نامثع

 كالا تكل اكلك 2411٠ لالا ءالككك

 فرفن

 اكد لا قد هيلو نافع نب نامثع

 2117 23712171١ هيلي بلاط يبأ نب ّيلع

 2550205“ 2هال* عود: "5426

 الم: ءالو ل ءال 7” الا 6 25١

 م0617



 ملعلا

 217١ 2171 21١775 يربطلا ةزمح نب ىلع

 55326756255٠ للا 55 2اثدال

 الم١ ءا/لو٠

 104 رساي نب رامع

 0ا"الا 27141١ 2713 هيو باطخلا نب رمع

 7و 255م ل

 5094256584 "11١2١51 ديبع نب ورمع

 1 سويروفرف

 مكأ ملكك سروغاتوف

 لى 255 ع( ةداتق

 ىلا والا 55# سنأ نب كلام

 د عام 2 5 م5 2١ لالالا

 ولالا ءالك ا رولا ضلك 05254

 الى" ءالمث١ الالم

 000 للا ىنام

 4*2 دهاجم

 لال 4 لالا“ « 7/7 يربطلا ريرج نب دمحم

 ملعلا

 4١6 , 785 2( 8"7؟ ىخلبلا عاجش نب دمحم

 ١66 ينهجلا دبعم

 («(108 27155 2101 يملسلا دابع نب رمعم

 اا“ جالا

 334 ليئاكيم

 ١؟؟ ةلودلا رصان يلع يبأ ةلودلا ماظن

 ال١ 0ك حون

 قرش ل ديشرلا نوراه

 "الا يطوفلا ماشه

 دقق لاّرغلا ءاطع نب لصاو

 504 كتهم6لاكم“”(؟2ة١ال لككال لاككم

 ا يدع نب ىيحي

 /١1 يدنكلا قاحسإ نب بوقعي

 1١١4-١7١ يرماعلا ىبشخنلا نسحلا وبأ

 0 ىنابيشلا نسحلا نب دمحم

 هما _تهال"لثؤو غ8

 م66



 99 قرفلاو فئاوطلا سرهف هب

 قرفلاو فئاوطلا سرهف

 ةحفصلا ةقرفلا /بهذملا | ةحفصلا ةقرفلا /بهذملا

 8 راصنألا | 8 ةيضابولا

 ءا"ه4 ,#ل8 ل15  ءارهألا لهأ| 08211 كلا ءابدألا

 ءالاة الا اة لال ا” ال ةقرازألا

 م5 79؟82791/ 076٠07175 ةيلزألا

 ةيفاكسإلا

 نويمالسإلا

 ان

 ام 21١41

 اا الا: 2184 2184 كالث كالك

 لا الكا الاى لالالالا ككاو كا

 م17 ىلا"٠١ ىكال تعا

 201ا/ا*

 كما" ككالم لالا لام كل ةرعاشألا

 تقال د0٠ 205ه ك١ 20195 297

 د“ ىلا

 ١142٠ فارشألا

 فلك ند ثيدحلا باحصأ

 ءاسالا ,مسال» ال594 مومعلا باحصأ

 74١

 7/1 يبنلا باحصأ

 نامل ل لا 7 ديت ةيمامإلا

 ند ه5 اال اما ءايبنألا

 السالب 515205١ ا

 مود اولا ه الكا

 ثيدحلا لهأ

 ةمذلا لهأ

 ١8215244 ف كانا 18

 - ةفوكلا لهأ - قارعلا لهأ) يأرلا لهأ

 ءاال4 ء3"ال 23178 (يأرلا باحصأ

 كل لا لكلا ل: "د اا

 21١١ 75251١15 24١ 21١5 تقول ككل

2 2 13 2155 

 215( 225”( ع24 55

 06 2 لا احا

 257 "همم 01

 ا ا الا ل الا

 تا لا ل ا لل ا ل ا ا لل

 هآ١٠ 6 مخي 202060020

 م55 2675 مالا هلاك هل: فقال

 082مل ع 052000752001267

 «2ة84 2ةا/5 ء«مال6 (دهالا/ عماله هال:

 2517 كد عكدأ مرار (ءعمهرمال 6

 مه



 9-5 قرفلاو فئاوطلا سرهف 96

 ةحفصلا ةقرفلا /بهذملا

 تتت يت تت تقل" كلثو عكنال

 لاضاق ل كول تول تإلا# كالا

 الثا الاثر الا < اللا” الا الا

 الدوا" ءلد”؟ الد ءال ك5 740 عا

 ءالمثا ءالالال ءالالث ءالالا ء 564

 /ما١ ءالؤا/ ءالولا ءالذود اى

 ةنسلا لهأ

 ءالالو كالا" كالا كال 2ءاثكت ءىللك

 250:؟ ١9594 ( 11ه

 الا'ه الك:

 544 2543 عئابطلا لهأ

 < رهاظلا لهأ

 لاله 035610 7841١64  باتكلا لهأ

 م3 مالكلا لهأ

 عما" 2" 004 ةغللا لهأ

 00 ءايلوألا

 ءالوو 21917 ءلاله ءلهال ةمئألا

 فلك تشل نفس فلا نضل

 انضم ةكماربلا

 0052741ا/946١41(984١ ١9٠ ةمهاربلا

 لح ةيثوغربلا

 (ةلزتعملا) ةيرصبلا
 ه52١م1١٠ 2808 (ةلزتعملا) نويدادغبلا

 1:5 2,”“"ثده؟ 2”

 1 دسأ ونب

 ةحفصلا ةقرفلا /بهذملا

 ١1 ةيمأ ونب

 اناكو ميمت ونب

 1١5 ناورم وئب

 ١ 5* مشاه ونب

 06 ةيمشهبلا

 07 ةينايبلا

 وا ل سوال ا نوعباتلا

 انك ميمت

 ءلوال ءلو60 الم“ ١1م5 ةيونفلا

 ملاكا كل الكت

 ١71 ةيظحاجلا

 اال" (اسال١ (ءالال 2١64 ةعامجلا

48 :"7 

 ءالل75 ء#”14 (اا/8 (ا11ا/ ررهمجلا

 15١ 205825١1552550 اد

 اللا ءالداأ كامل كك كلم

 نجلا 2١55( ١ 2554 250١ولاء

 /م؟ او

 م1 خور ااا ةيمُوجلا

 18 ةنيهج

 ضف باسحلا

 1١801151 ءامكحلا

 م65



 99 قرفلاو فئاوطلا سرهف 37

 ةحفصلا ةقرغلا /بهذملا

 ءالالاا 2١158 27515 510١:#( ةيفنحلا

 الكود كك” ككأاا 250 لالالا

 فرشرا ةميزخ

 55 ةيباطخلا

 الل لال طك ءافلخلا

 512108:15992175١1١921١55”27 جراوخلا

 44 اا ل١ ع

 ءاثاإ9 (179ا/ (9١ا/ل (6١21ا/ ةيرهدلا

 ها: 20560205524

 ؟وم ع2 "أ

 ةضفارلا

 لسرلا *1١91(

0524 

 الا ءالاو نك: 49

 2514 25غ" الحك

 «2598 ء84١ "2١57( ”2١6« ضفاورلا

 الكاب ءالكه ءال15

 27598 2١89 21465 (4١2”ضفاورلا

 لككأ كاكاو الكت لله كلا "64

 الك: 6

 0 ل ةينارفعزلا

 56 ةقدانز

 ١4 جنزلا

 7 ةيئابسلا

 ةحفصلا ةقرفلا /بهذملا

 ءمغالال 2ىا”756ه "2:1١ (؟م86 فلسلا

 2غ 5154 53582 لكاإ كألد عت8427

 ”ى ىو ءالدال

 نضردب ةيناميلسلا

 ١ها/ ةيئاطسفوسلا

 «(1١18١1١081١ا/:١1؟1+17١١5 ةيعفاشلا

 تالا ل ا ل للا للا يللا

 للا ا ل ا ا ا لا را

 212524502555+ ,اكعه كحد

 ([565(155255 2:57”( 255(8ا/

 (هد5 200020672546895 2 5591"

 ه5 ماض" (2هالا”(ع2همل١٠(ةهدمءمودال

 تضل تا” كالا كأك# تداهم

 ال46 ءالالث ءالال# ءالالا ءالاك_” 2كألا#

 31 ةيحلاصلا

 «(؟8١1 2١١6 1١9721١464١55 ةباحصلا

 كل 51 "هر اخد ا 4

 2ةو52 ض8( الال ق0: كات كك

 للا ل نك ل ل ل لا كا

 ل ل 04 لا ا ل ل تيرا

 تي ثرذرت 2 فر تلا للا ال ل ا

 الثو ءو/لاثك

 « غ0 ةيتافصل

 الكو تال" ( 04

 ملا مال (قم5ك

 مال



 99 قرفلاو فئاوطلا سرهف 3

 ةحفصلا ةقرفلا /بهذملا

 25+ ةيرهاظلا

 ١154 21/ نويسابعلا

 فا كيلا ةدراجعلا

 ل١ مجعلا

 فرعا تش ةيئائدعلا

 ضم نويضورعلا

 25ككو (5604 (2 868 (الالا ءالقعلا

 ل0848

 ءاملعلا ؟!1١١ 277001681841١١5

 كالا 2ءنال: ومو لك لاا اص

 م55 الزل ت11

 ةيجانلا ةقرفلا

 ءاهقفلا

 قرشا لا 4# لا نك ال خلا

 (2ه5١ 2غغغ8 2731/ 2 لالا اا

 الضلع تلت تالا 2مكت 2 هلال

 كال: ١84

 ك8 هه ال52

 ىلا ىلاكا١ ىلا" ءالوا تلد" اللقا

 ىلا ملال لكم

 «(ك6 ١١١( 215١١ "231١7 1١5 ةفسالفلا

 ل" الكاك تكا لا اا لال

 275060 لوو تك“ ال 0115 2

 ظل تلا شا كلا اريل تلا

 ل ل لل لا لا ا

 م17 معا ملال للك ضلاكد ىلا

 ةحفصلا ةقرفلا /بهذملا

 ء8١75 ءالالك لوم ١١4 ةيردقلا

 0 لا لاا الو صا" ع” 1

 255 2”هرك هاا ءاثدا 55 ,”*

 ل ا ل ا للا ا

 «2ه844 مما (هال 2ك" هكا ( 49

5 )251755217502 

 كتمك كم7” 2كم كغ كالا كلم

 2511442558 5ا/له كالا تكل 5كم

 28١١ سالك الا ١ ول

 ىلاآآ ء محال مىلحا

 ال'ك١ 6

 7”, ةيلماكلا

 2 ل ل ل ب ةيماركلا

115 

 نذل ةيبالكلا

 0 ةيناسيكلا

 الخ ه1 1“ ةيديرتاملا

 ال١٠١ هم" «هالال 5:5 2014 ةيكلاملا

 ةفوصتملا

 2١1 نوملكتملا

 دكا: 4019١ ام“ لال: لم

 رار لل لا يشل لا ل

 لملاك املا" ملاكات اللا: 2117 ككل

١7 

2١7” 1160 

 85١ مى“: ىلا ىلا

 4 كلذ
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 ةقرفلا /بهذملا

 5575499١ كال نودهتجملا

 «447 244١7١9 (ّيمّسِجلا) ةمسجملا

08 

 ةحفصلا

 «(”١9ا!:9١0١0617ا/:6١١551١ سوجملا

 ه1 248061 ءالالو

 ١4 ةيسوجملا

 417 "هال نوثدحملا

 م نوققحملا

 نإ ةئجرملا

 00/1 ةكردتسملا

 *140 اناا ةهبشملا

 21152010ه 0011761١١72١١4 ةلزتعملا

 ءكالا/ كالا «لكالم 2كال# 2لالا" 4

 2لو5 كلل المت فكما" كذا فكالمل

 للضرلا يفللا يش يشمل يشل 7 تلح

 تفل للا لا 7 لا

 ل للا للا الكاك الار نللكال

 قلم كك ءكوا5 51: كه 0:

 2601١ 07اام/ ثةك لالا ككل ءللككك

 ا ل لا لا

 2ه580 ه5 29579575245١284

 ل ت١ هوم هال" هالا فهالال

204542 +20560 “2159256080567 

 ةحفصلا ةقرفلا /بهذملا

 مال الكا لحال تحك كالو كالا

 د (ةيرصبلا) ةلزتعملا

 محام (ةيدادغبلا) ةلزتعملا

 مال ملا (50م١1 5414 20156 ةكئالملا

 <15 20”ه5 27م4 لكك كولملا

 نا نيل ةقطانملا

 للحل نومجنملا

 نقف تدم نوسدنهملا

 715 ةينوميملا

 الا" ه1 54 70821719 ةيراجنلا

 514 ال٠ تادجنلا

 مك المد و نويوحنلا

 لاا خ55 211١821١5 ىراصنلا

 1” عاملا "ه5: ل"

 ١160 ءم" ةينارصنلا

 1١/4 ةيماظنلا

 ١ ةيمشاهلا

 ال١5 كالا ةيماشهلا

 "535١٠45568416 27 91/(«ثال٠ ةيفقاولا

 7,١ ةيديزيلا

 "05 "55 61/ دوهيلا



 : تايلقعلاو تايعرشلا :ةلثمألا سرهف

 3 ## - 

 تايلقعلاو تايعرشلا :ةلثمألا سربف

 تايعرشلا لئاسم :الوأ

 ةلأسملا

 ؟ال مأ ثاريملا مرحي لتق لك له
 مألاو بألل تاوخألاو ةوخإلا عم دجلا له

 ؟مهعم ثري مأ مهبجحي بألل وأ

 دورو لبق حبقيو نسحي نأ هل له «لقعلا
 ؟ال مأ عرشلا

 ؟هل اخسن نوكت له :صنلا ىلع ةدايزلا

 ءائيش ىلاعتو هناحبس هللا قلخي نأ زوجي له

 ؟هدابع ةحلصمل ال

 ؟ال مأ داهتجالا ءايبنألل زوجي له

 ؟هدض نع ايهن نوكي ءيشلاب رمألا له

 ؟زعملا نم عّذَجلاب ةيحضألا زوجي له

 م16



 ١ تايلقعلاو تايعرشلا :ةلثمألا سرهف 5 ْ

 ةحفصلا

 م44١0

 حاكنلاو صاصقلا يف ناميألا ٌحصت له
 ؟قالطلاو

 ؟اسلفم هيلع ليحملا ىلع لاتحملا عجري له

 «يوبرلا يف قرولاو بهذلا يف ةلعلا له

 ؟ةينمثلا مأ نزولا

 ملء 5 5 ؟ةونع وأ حلصب ناك له ةكم حتف

 ؟ربدملا عيب زوجي له

 الله5 ل 8

 -ة55- ١

 - 48-588 : له :ملسلاو ؟ال مأ ةلاح زوجت له :ةباتكلا

 مأ بيعلاب ءطولا دعب بيثلا ةيراجلا درت له
 ؟ال

 لضافتلا مرحي له هريثك يف لضافتلا مّرح ام
 ؟ هليلق يف

 5١م



 ظ تايلقعلاو تايعرشلا :ةلثمألا سرهف

 توقلا مأ سنجلاو معطلا :ةتسلا يف ةلعلا له

 سنجلا ما «سنجلاو ليكلا مأ « سنجلاو

 ؟هدحو

 تانوزوملا عونصم ربت يف ابرلا يرجي له

 ؟ال مأ قرولاو بهذلاو

 نيب مرغلا رادقم يف اهلجر نيبو ةبادلا نيع
 ىطرشلا رامح بَتذ ىضاقلا رامح بَتذ

 ؟ال مأ رحلاك لوتقملا دبعلا ةيد له

 لهو ؟دبعلا فارطأب ّرحلا فارطأ عطقت له
 ؟ال مأ ةأرملا فارطأب لجرلا فارطأ عطقت

 « لتقلا ىلع ةداهشلا نع اوعجر اذإ دوهشلا له

 ؟ةداهشلا اودمعت نإو « مهيلع دّوق ال هنأ

 0973 - غال"

 الها

 مأ ةرحلا نينج ةيد لثم ةمألا نينج ةيد له

 ؟ ال

 يأرلا لهأ | تايانجلا |؟ةيدلا ةمارغ عم فلحلا ةماسقلا يف عمجي له

  م63-5”7ا7/ انانحلا ؟ فاكلاب ١ لتقي له

 الء٠و- 7 1 ١:0

 ؟هيلع ةرافك ال ادمع لتاقلا له

 م17



 : 9 تايلقعلاو تايعرشلا :ةلثمألا سرهف ع

 ةحفصلا فلاخملا بابلا ةلأسملا

 مئاهبلا لتق يفو ؛لاومألا يف ةمّهّتلا له
 بم يأرلا لهأ تايانجلا يفو ظيلغتلا مكح يف سفنلا لتق لتق يف ةمهتلاك

 ؟ناميألا ددع

 م يأرلا لهأ | تايانجلا | ؟مهيلع ىَعَّدملا ناميأب اهيف أدبي له :ةماسقلا

 7.١ ركذي مل 1 تايانجلا ؟ال مأ لتقت ةدترملا له

 ه4 يأرلا لهأ | تايانجلا لك يف دبعلاو رحلا نيب ص د

 ءادمع لتقلا يف اكرتشا اذإ يبنجألاو بألا

 7 يأرلا لهأ | تايانجلا |هطوقس بجوي ال بألا نع دّوَقلا طوقس له
 ؟ يبنجألا نع

 هجو ىلع لتقلا نيبو َةليِغ لتقلا نيب قرفي له
 ل١١ |يزاجح/يكلامأ تايانجلا | بألا ىلع ةليغلاب دوقلا بوجو يف ءرخآ
 ؟امهريغ نود دجلاو

 5 ىلع ةيدلا بجت له «هراد يف اليتق دجو نم
 ؟ال مأ هتلقاع

 0 نينجا ةيدب يف, ىالاو نكذلا نيب قرف له
 ؟ةمآلا

 1 أطخلا يف ةحضوُملا نود ام ةلقاعلا لمحتت له

 ؟ال مأ

 5 ىلع سايقلاب هتميقب دبعلا فارطأ ربتعت له
 ؟لاومألا ىلع اهسايقب مأ ّرحلا

007 
 تاي ةفينح وبأ | داهجلا ؟نوذأملا دبعلا نامأ حصي له

0-0 

 مك



 7 تايلقعل ةعلاو 2 تايعرشلا "الا سرهف :ةلثم ت تت ةلثمألا س

 ةلأسملا 5 2

 ١ راد 0 0 ١ و مه 8 ١
 : رحل 1

 يف ب هن

 ١ ىلع راجئتس امم الا روجي

 ردبملا نع ّ 0 ءازج | بجي ؟ عبسلا لتق يف له

 ا

- 

 دق
 م2

 هلتق ي رج ىف 1 ذلا ديصل 1

 دهتجملا له
0 5 

 هك 7

 عم ةد : اعإلا همزلب 0

 قم ةورمل اواف ١ له

 6 يملا م 0 ' ظ 0 00 له

 دوجوب لا ١ هم ِر 01 ١ زلا ا بوضسلا ١ له

 00 و ليلقلا يف مطقلا بجي ب له



 تايلقعلاو تايعرشلا :ةلثمألا سرهف

 كرا يأرلا لهأ

 591-١١" يأرلا لهأ

 ا/الك

 عوجرلا يف نامضلاو ةلاوحلا نيب قرفي له

 يارلا لها ؟ال مأ نومضملاو ليحملا ةمذ ىلإ

54١-1١ 

7 

 ىأرلا لهأ

2 

 ؟ عبرو ةَنسُم اهيف اهنم نيسمخلا نأب رقبلا ةاكز

 ؟ال مأ يمذلل ةاكزلا فرص زوجي له

 ؟اهجوز ىلع نوكت ةأرملا رطف ةاكز له

 باصنلل كلاملا نيدملا ىلع ةاكزلا بجت له

 ؟ال مأ

 نعو رفاكلا دبعلا نع رطفلا ةاكز بجت له
 ؟ ةراجتلا دبع

 ؟ءابظلا نم معّنلا دالوأ يف ةاكزلا بجت له

 ؟هصقوو باصنلا يف ةاكزلا بجت له

 مأ ةرحلاك اهديس ةافو نع دلولا مأ ءاربتسا له

 ؟ال

 52 -ج

 ماد

 انضر

”7 

5 

5 

10 



 تايلقعلاو تايعرشلا :ةلثمألا سرهف

 «اهلثم رهم نودب ءاهاضرب تحكن اذإ ةأرملا

 ؟هّمامت اهرهم غالبإ يف ٌضارتعالا اهئايلوأل له

 مأ ةبويثلل جاوزلا ىلع ةهركملا در زاوج له
 ؟هاركالل

 ؟دلولا بسن يف فئاقلا حصي له

 ؟ةبهلا ظفلب حاكنلا زوجي له
 ز ىلع دوهشلا ةداهش هب متي جوزلا له

 ؟ال مأ انزلاب

 -تاداهشلا ؟ةبوتلا دعب قسافلا ةداهش لبقت له

 ؟دلجلا دعب فذاقلا ةداهش لبقت له

 ةليلو موي تاولص ءاضق يف بيترتلا بجي له
 ؟تتاف اذإ

 يتعكر يف ةءارقلا ىلع تاريبكتلا مدقت له

 ةدحاو ةرم هتالص يف كش نم نيب قرفي له

 ؟ كشلا داتعا نم نيبو اثالثأ ردي ملف

 ؟ال مأ مالسلا لبق هلك وهسلا دوجس له

 ةالصلا ؟ال مأ ةطقاس مامإلا فلخ ةءارقلا له



 يورو __ م سلس يه تايلقعلاو تايعرشلا :ةلثمألا سرهف

 ؟ال مأ ةعمجلا ةبطخ يف طرش عامتجالا له

 كلت ةداعإ همزلي له هتالص يف غلب اذإ مالغلا

 ؟ال مأ ةالصلا

 ؟اهدسفي ةالصلا يف ريثكلا لمعلا له

 رخآ وه مامإلا ةالص نم مومأملا كردي ام له

 ؟ال مأ هتالص

 ا مأ ؟رثكأ مأ مايأ ةثالث رصقلا رفس رادقم له
 ١ ؟ لقأ

 | ةالصلا | ؟روسلا لئاوأ نم ةيآ تسيل ةيمستلا له

 يأرلا لهأ | ةالصلا ولا ا ل 2-0 تاعك ذ كاشلا
 ؟ ىرحتي

 ؟رْفَكلا مكح عفرت ةالصلا يف ةمامإلا له

 «تاولصلا رئاسو زئانجلا ةالص نيب قرفي له

 ؟ ةهقهقلاب نالطبلا مدع يف

 مأ لطبت لْفتتمْلا فلخ ضرْعْنُملا ةالص له

 ؟ال

 ادمع ءطولاك | يف ادمع ألا ةرافك

06 

 ناضمر رهش ضعب يف قافأ اذإ نونجملا له
 ؟نونجلاب هموص يف هتاف ام ءاضق همزلي مل

 ؟ ةيصعم اهنأب مأ مات ءطو اهنأب « ناضمر

 ؟ضيحلا مأ راهطألا يه له ءورقلا



 . 9 تايلقعلاو تايعرشلا :ةلثمألا سرهف ع ٍ

 ب ةهالم-ةهرال/

78-9 - 

 -59١-

 الك[ - اله5ك

 5 5 اهرْعَش قالطب جوزلا ىلع مّرحت ةأرملا له

 0 ع ؟ةقفنلا اهل مأ اهل ةقفن ال ةتوتبملا له

 ها ؟ال مأ ةيعجرلا ءطو حابي له

 ءاليإلا ةدم دعب عقاولا قالطلا نوكي له
 يقارع

 ؟91أ سيخآل نعل عيله
 ؟ةيمذلاو ةمألا نم لجرلا ناعل حصي له

 الالا_ ه4

 11ا/
 ؟امهناعلو دبعلاو يمذلا راهظ حصي له

 06م

7/144 

 ذت

 يأرلا لهأ | قالطلا

 كارا ا |

 ؟بيذكتلاب عقي ناعللاب ميرحتلا له

 هيلإ تداعو نيتقلط وأ ةقلط هتأرما قلط نميف

 يقب ام ىلع هيلإ دوعت له «ناث جوز ةباصإ دعب
 ؟ هتاقلط ددع نم

 ؟ةعدب وه له ثالثلا تاقلطلا عمج

 نونجملا قالطك هراهظو ناركسلا قالط له

 ؟امهراهظو مئانلاو

 ؟ءاوس ةمألاو ةرحلا ىف ءاليإلا ةذدم له

1 



 تايلقعلاو تايعرشلا :ةلثمألا سرهف

0 

 ؟دوهشلا ةرضحب اهيلع

 يتلا رثبلا نم ةحوزنملا ءالذلا نيب قبرفي له
 نيبو «رويطلا ضعب وأ 0 اهيف تعقو

 يأرلا لهأ | قالطلا

 راكنإ عم دبعلا قتع ىلع 57 حصت له
 ؟ديسلاو دبعلا

 لوخدلاب كلملاب قتعلا يفو ةقفنلا موزل له
 ؟ ةمرحملا مسيرلاب ما بيرن هوك

 ؟ال مأ ٌحصي :ةتازما' لخولا ليمغت له

 ىلع ربجي له «اهيلع ىنبو ةجاس بصغ نم
 ؟اهبحاص ىلع اهدرو هئانب نم اهعلق

34 



 يوو_دممسسس اسف ا عيه تايلقعلاو تايعرشلا :ةلثمألا سرهف 1

 هعطق وأ ءدوسأ هغبص اذإ بوُتلا بصاغ له

 له انّركذف (قاشلا بصغ وأ لوطلاب نيفصن

 نم صقن ام ةمارغ عم اهبحاص ىلع اهدر همزلي

 ؟ هتيانجب اهتميق

 ؟ ةمذلا يدع فرصت له

 يأرلا لهأ

 هاى/14 يأرلا لهأ

 ا
 قالا

 يف «بيبزلا ذيبنو رمتلا ذيبن نيب قرفي له

 ؟ءاملا مدع دنع رفسلا يف امهدحأب يضوتلا

 الله5 ؟ةمامعلا ىلع حسملا زوجي له

 مال



 تايلقعلاو تايعرشلا :ةلثمألا سرهف
0-0 00 4 

 تايلقعلا لئاسم :ايناث

 هلإ ءبالاو هلإ بألا نأب اهل وق اصنلا م:

 ؟ةهلآ ةثالث اونوكي نأ هلإ حورلاو

 - ةلزتعملا 5

 يئابجلا
4 

 ةلزتعملا
585 606 

"70 

 ؟ءاقب ريغب مأ ءاقبب قاب وه له يقابلا
- 2860 "١ 

 :٠ه "الاه 

 ل/اوه  ١الا ب

 ؟ال مأ ةتباث ضارعألا له

 ه8 ”5ا/ . 1 1 ١
 59 مشاه وبأ ؟ال مأ ةءاسإ ريغ نم باقعلا عنتمي له

221111 
 ه5” 5

 كلل 2

 ش
 | 06 | ةيصباةرعسل|  ؟الوأ نيكلا ينل ةع كلا لع

0 
 ع0 |[ةيصبلاةزسلا| 2 ؟لسم ينال ضرعأ وجو زوجي لع

 مالا

 آ 02



 9 تايلقعلاو تايعرشلا :ةلثمألا سرهف ع ٍه

 ةروصحم هتامولعم نوكت وأ املاع هللا نوك نم مزلي له

 ؟ال مأ

 رهاوج نوكت اهمدع لاح يف ضارعألاو رهاوجلا له

 ىلع ارداق وكي نأ مولعم لكب املاع هللا ناك اذإ له

 ؟رودقم لك

 ؟ال مأ ةيلزأ ماسجألا له
  468الام/ه 

  هو7 ما 0

 ؟مالكلا ٌداضي ال توكسلا له

 ؟ال مأ ضارعألا ءاقب زوجي له

 ؟ملظو بذك ىلع هللا ردقب له

5 0 60500145 
 ةيرهدلا ؟ ثدحم مأ ميدق ملاعلا له

 تلا ا
 172 2-2 ؟نولألاو ناوكألا ضارعألا نم رهاوجلا يرعت

 مال



 تايلقعلاو تايعرشلا :ةلثمألا سرهف

 ام لدعلا مأ هب هرمأ زاج وأ هلعاف هب رمأ ام لدعلا له

 ؟ هللا هنع هني مل

 ةلاح يف امودعم ادوجوم زينا ءيش 0 له

 ؟ةدحاو

 ؟تيملا

 ؟ نيدضلاب ناسنإلا ةعاطتسا قلعتت له

 ؟هدض نايرطب مدعي ضرعلا له

 ؟ قو هللا مالك ماسقأ نيب قّرفي له

 هيف اضّرع وأ امسج ئيش قلخ ىلع هللا ردق اذإ له

 ملا/؟



 5 تايلقعلاو تايعرشلا :ةلثمألا سرهف _ ٍه

 ؟ هيف
 ردقي الو «هقلخي هنأ ملع ام ىلع ردقي ىلاعت هللا له

 ؟هقلخي ال هنأ ملع ام ثادحإ ىلع
 ؟ضاّرعألا نم هّورعو فيلأتلا نيب قري له

 ؟ةريثك لاحم يف دحاو مالك زوجي له
 سندج نم نيتدارإ نيب ةّيردَقلا نم نييرصبلا قرفي له

 ؟مالكلاو لوقلا نيب قرفي له

 6 ؟ال مأ ا ا

 ؟ليحتسم ةرفطلاب لوقلا له

 ؟ةدارإ الب هلاعفأ لعفي ميدقلا له

 مأ ةايحو « ةردقو ( ملع هل « يح ءرداق «ملاع لك له

 ؟ال

 ؟ال مأ ةايحلا

 ؟ىلاعت هللا نم بذكلاو ملظلا عوقو زوجي له

 /ا/



 9 9 ةيرعشلا تايبألا سرهف 8 ِ '

 ةيرعشلا تايبألا سرهف

 تايبألا

 ىلجنا الأ ليوّطلا ليللا اهيا الأ

 اياطَملا ٍبِكَر نم ٌريخ ْممسلأ

 اهلازتُعا ٍلزتعاو اَهلْؤق د

 ٌهلآلا دعب ةلآلا ٌبَكْرأ دق

 هبيجت ال نم كادان نم ٌبعتأو

 ماه



 بتكلا سرهف

 2# هه

 بتكلا سرهف

 ةحفصلا باتكلا | ةحفصلا باتكلا

 ١1 111 وطسرأل نايكلا عمس | ١١5 يرعشألا يبأل نيملكتملا لدج بدأ

 مكمل وطسرأل اقيبوط | 2١752١5١ سخر طولفال ةفسالفلا ءارآ

 ممبو  يدادغبلا رهاقلا دبعل دودحلا دوقع م44 4

 ل وطسرأل سايروغيطاق | يدادغبلا رهاقلا دبعلب دّلوتلا

 ما 114 وطسرأل ناهربلا باتك | ١١ دادحلل فوراجلا

 ١ يدنوارلا نبال لدجلا باتك | ١١١١7 وطسرأل سوسحملاو ساحلا

 114 وطسرأل لدجلا باتك | ''' ظحاجلل نامْلِغلاو باحققلا
 0 ىبعكلل لدجلا بانك | 44١ 9 وطسرألل داسفلاو نوكلا

 ل يعفاشلل ةلاسرلا باتك رهاقلا دبعل لوصألا نم لوصحملا
 ملال لل نلطسر ال ةراتبلا بتاو 0  يدادتجلا
 2 كالا ناقل ناك /44 يدادغبلا رهاقلا دبعل لحنلاو للملا

 1 وطسرأل سفنلا بانك لضم يروثلل تاروشنملا

 6 سونيلاجل ءاضعألا عفانم ا | وطسرال يجوغاسيإ

 50١ يدادغبلا رهاقلا دبعل ةلزتعملا حئاضف 8 اجلا ضريعللا لج
 ,, , _ |  يبأل يبعكلا تاضارتعا ضقن يف ةلاسر

 16 يرعشالا نسحلا

0 6 

 ممالك



 9 رداصملاو عجارملا ةمئاق ٍ ٍه

 رداصملاو عجارملا ةمئاق

 نامثع نب دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ نيدلا سمش « ربغ نم ربخ ىف ربعلا- ١

 «لولغز ينويسب نب ديعسلا دمحم :ققحملا «(ها/48 :ىفوتملا) يبهذلا زامياق نب

 .توريب  ةيملعلا بتكلا راد :رشانلا

 ؛«يناقروجلا يناذمهلا هللا دبع وبأ «ريهاشملاو حاحصلاو ريكانملاو ليطابألا - ؟

 رشنلل يعيمصلا راد « يئاويرفلا رابجلا دبع نب نمحرلا دبع روتكدلا :قيلعتو قيقحت

  ه ١475١ «ةعبارلا :ةعبطلا دنهلا «ةيريخلا ةيميلعتلا ةوعدلا راد - ضايرلا « عيزوتلاو

 .م 55

 دمحم دمحأ :قيقحت « يدمآلا نيدلا فيس « نيدلا لوصأ ىف راكفألا راكبأ

 قئاثولاو بتكلا راد ةعبطم :ةعبطملا «ةّيموقلا قئاثولاو بتكلا راد :رشانلا « يدهملا

 7١٠١8. (١؟ :ةعبطلا «ةّيموقلا

 بتكلا راد ءم ١478 ه  ٠٠١ «ةثلاثلا ط « ىبرعلا نبا «نآرقلا ماكحأ  ؛

 ٠.نانبل - توريب « ةيملعلا

 «ىلوألا «نيهاش يلع دمحم مالسلا دبع «صاصجلا ؛نآرقلا ماكحأ  ه

 .نانبل - توريب ةيملعلا بتكلا راد م194١ 4/ه١ 6

 ميهاربإ نب فسوي نب يلع نسحلا وبأ «ءامكحلا رابخأب ءاملعلا رابخإ - 5

 «نانبل - توريب « ةيملعلا بتكلا راد «نيدلا سمش ميهاربإ :ققحملا « يطفقلا ينابيشلا

 .م50060 ه5 ىلوألا :ةعبطلا

 نب توقاي هللا دبع وبأ نيدلا باهش «بيدألا ةفرعم ىلإ بيرألا داشرإ -

 مالا



 ٍ 5 رداصملاو عجارملا ةمئاق

 توريب ؛«يمالسإلا برغلا راد «سابع ناسحإ :ققحملا «يومحلا يمورلا هللا دبع

 .م 19197  ه 1١4١4 «ىلوألا :ةعبطلا

 ةبتكم «يلاعملا وبأ ينيوجلا داقتعالا لوصأ يف ةلدألا عطاوق ىلإ داشرإلا - 4

 .م٠96١ «ةرهاقلا « يجناخلا

 بتكلا راد «دوسلا نويع لساب دمحم :قيقحت « يرشخمزلا «ةغالبلا ساسأ - 4

 .م 1948ه 1١5419 «ىلوألا :ةعبطلا «نانبل - توريب « ةيملعلا

 قازرلا دبع :قيقحت «يسنوتلا ةزيزب نبا «داشرإلا حرش يف داعسإلا-٠
 .تيوكلا ؛«ءايضلا راد 50١4« ىلوألا ةعبطلا «يليهسلا دامعو رورسب

 «ىلوألا :ةعبطلا « ةيملعلا بتكلا راد :رشانلا « يطويسلا «رئاظنلاو هابشألا ١

 .م19490 ه١

 لدعلا لئاسر باتك نمض رابجلا دبع يضاقلل بوسنملا ةسمخلا لوصألا - ١

 .ةرامع دمحم قيقحت «ديحوتلاو

 راد «نيدلا سمش دمحأ قيقحت « يدادغبلا رهاقلا دبع «نيدلا لوصأ ٠

 .م5١٠7  ه ١4177 :ىلوألا ةعبطلا « ةيملعلا بتكلا

 .رشنلا ةنس نودب «توريب  ةفرعملا راد :رشانلا «يسخرسلا لوصأ - 4

 «نيدلا نيز « ينادمهلا يمزاحلا «راثآلا نم خوسنملاو خسانلا يف رابتعالا -

 ه ١106 «ةيناثلا :ةعبطلا « نكدلا «دابا رديح  ةينامثعلا فراعملا ةرئاد :رشانلا

 ةفاقثلا ةبتكم 250١5 :رشنلاو عبطلا «روميت دمحأ «نيسدنهملا مالعأ - 1

 .ةرهاقلا « « ةيئيدلا

 ٠ - رشع ةسماخلا :ةعبطلا «نييالملل ملعلا راد :رشانلا « يلكرزلا «مالعألا -

 ويام / رايأ  5٠٠١1.م

 نب نامثع نب سابعلا نب سيردإ نب دمحم هللا دبع وبأ يعفاشلا ؛مألا 2

 4ع



 2 رداصملاو عجارملا ةمئاق 0

 ء(ه٠ :ىفوتملا) ىكملا ىشرقلا ىبلطملا فانم دبع نب بلطملا دبع نب عفاش

 .م١19941/ه١١141١ :رشنلا ةنس «ةعبط نودب :ةعبطلا «توريب  ةفرعملا راد :رشانلا

 ه ١44 «ةيناثلا :ةعبطلا « ةيرصملا بتكلا راد « ىلاقلا ىلع وبأ «ىلامألا 4

 .م1955

 يبرعلا نبا «ىلعلا هتافصو ىنسحلا هللا ءامسأ حرش يف ىصقألا دمألا 9 ٠

 :توريب - .«يبوُرَع دمحأو ىتاروّتلا دبع قيقحت ءركب وبأ هللا دبع نب دمحم يرفاعملا

 75١١6. «ةيناتكلا ثيدحلا راد

 نب نمحرلا دبع :قيقحت «دمحم نب ميركلا دبع يناعمسلا «باسنألا 95

 .م 1957 ه ١87 «ةينامثعلا فراعملا ةرئاد سلجم :دابآ رديح ؛ ىملعملا ىيحي

 دامح وبأ :قيقحت «رذنملا نب «فالتخالاو عامجإلاو نئسلا يف طسوألا -

 ىلوألا :ةعبطلا « ةيدوعسلا - ضايرلا  ةبيط راد :رشانلا ؛ فينح دمحم نب دمحأ ريغص

 .م986١ يها6٠5١

 :ةعبطلا « ىبتكلا راد :رشانلا « ىشكرزلا «هقفلا لوصأ ىف طيحملا رحبلا 7

 .م1144  ه5١14١ «ىلوألا

 ناميلك قرشتسملا :قيقحت « جه 71 ةنس يفوت يِخْلَبلا خيراتلاو ءدبلا - ؟ 4

 -/١197١9(. 186 1) ((01عاتتعا1[ 111121:1) تراوه

 نب دمحم نب دمحأ نب دمحم ديلولا وبأ «دصتقملا ةياهنو دهتجملا ةيادب 9 0

 راد :رشانلا ؛.(ه6090 :ىفوتملا) ديفحلا دشر نباب ريهشلا ىبطرقلا دشر نب دمحأ

 م4١15 ه6 :رشنلا خيرات « ةعبط نودب :ةعبطلا « ةرهاقلا  ثيدحلا

 «دصتقملا ةياهنو دهتجملا ةيادبإ + ءدصتقملا ةياهنو دهتجملا ةيادب - 14

 ديفحلا دشر نباب ريهشلا ىبطرقلا دشر نب دمحأ نب دمحم نب دمحأ نب دمحم ديلولا وبأ

 /ا/4



 5 رداصملاو عجارملا ةمئاق 8

 :رشنلا خيرات «ةعبط نودب :ةعبطلا « ةرهاقلا  ثيدحلا راد :رشانلا «(هه 40 :ىفوتملا)

 .م 7١51 -ه0606

 نب دوعسم نب ركب وبأ «نيدلا ءالع « عئارشلا بيترت يف عئانصلا عئادب -

 :ةعبطلا «ةيملعلا بتكلا راد :رشانلا «(هه410 :ىفوتملا) ىفنحلا ىناساكلا دمحأ

 .م94485١ ب ه5١ ٠5 «ةيناثلا

 لكوتملا نبا هللاب زتعملا دمحم نب هللا دبع « سابعلا وبأ « عيدبلا يف عيدبلا 2

 :ةعبطلا « ليجلا راد :رشانلا «(ه؟97 :ىفوتملا) يسابعلا ديشرلا نبا مصتعملا نبا

 .م14140  ه١٠4١ ىلوألا ةعبطلا

 دمحم نب فسوي نب هللا دبع نب كلملا دبع «هقفلا لوصأ ىف ناهربلا 8

 ,«(ه5ا/8 :ىفوتملا) نيمرحلا مامإب بقلملا «نيدلا نكر «ىلاعملا وبأ ؛ىنيوجلا

 .بيدلا ميظعلا دبع :ققحملا

 «يضاقلا دادو /د :ققحملا «يديحوتلا نايح وبأ «رئاخذلاو رئاصبلا ٠"

 رئاخذلاو رئاصبلام ١48/8 - ه ١5٠8 «ىلوألا :ةعبطلا «توريب  رداص راد :رشانلا

 «توريب « ةيملعلا بتكلا راد :رشانلا ىبوقعيلا قاحسإ نب دمحأ «نادلبلا ١” 

 .ه ١47١ «ىلوألا :ةعبطلا

 رفعج وبأ «نايغطلا لهأ تاهيومت نع فشكلاو ناميإلا لوصأ نع نايبلا  ”؟

 ءايضلا راد « 7١١4 :ىلوألا ةعبطلا «بويألا ديشر نب زيزعلا دبع :قيقحت « ىنائمّسلا

 .تيوكلا

 نم ةعومجم «يديبزلا «ىضترم «سوماقلا رهاوج نم سورعلا جات
 . ةيادهلا راد :رشانلا ؛« نيققحملا

 :ققحملا « يبهذلا نيدلا سمش ؛مالعألاو ريهاشملا تايفوو مالسإلا خيرات د 4

 .م7١٠7 «ىلوألا :ةعبطلا « ىمالسإلا برغلا راد :رشانلا «فورعم داوع راشب روتكدلا

 م/م
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 :ققحملا «يدادغبلا بيطخلا يلع نب دمحأ ركب وبأ «دادغب خيرات  ”ه

 «ىلوألا :ةعبطلا «توريب  ىمالسإلا برغلا راد :رشانلا « فورعم داوع راشب روتكدلا

 .ما160107 ها

 دمحم :ققحملا « يناجرجلا فسوي نب ةزمح مساقلا وبأ «ناجرج خيرات - "1

 .م19/1/ ه١ 84 1٠ل ةعبارلا :ةعبطلا « توريب  بتكلا ملاع :رشانلا «ناخ ديعملا دبع

 « ىلع درك دمحم :قيقحت « ىقهيبلا نيدلا ريهظ «مالسإلا ءامكح خيرات - ا”

 . قشمد ١447 «يقرتلا ةعبطم

 ه ١54١6 :رشنلا ماع « عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ركفلا راد :رشانلا «يورمعلا ةمارغ

 .م6

 ,يرونيدلا ةبيتق نب ملسم نب هللا دبع دمحم وبأ «نآرقلا لكشم ليوأت "4

 .نانبل . توريب « ةيملعلا بتكلا راد :رشانلا «نيدلا سمش ميهاربإ :ققحملا

  - 4٠ىسيع دماح رونألا دمحم :قيقحت  نيدلا لوصأ ىف ةلدألا ةرصبت («

 «ةيرهزألا ةبتكملا :ةرهاقلا  .نيعملا وبأ نوميم يديرتاملا ىفسنلا 7١01١١.

 فسوي نب يلع نب ميهاربإ قاحسإ وبأ «هقفلا لوصأ يف ةرصبتلا - ١

 :ةعبطلا «قشمد  ركفلا راد :رشانلا «وتيه نسح دمحم .د :ققحملا «يزاريشلا

 .ها١ 17 «ىلوألا

 نب رهاط «نيكلاهلا قرفلا نع ةيجانلا ةقرفلا زييمتو نيدلا يف ريصبتلا -

 «توحلا فسوي لامك :ققحملا «(ه١/410 :ىفوتملا) رفظملا وبأ « ينييارفسألا دمحم

 .م1941 ه١ 8٠8 «ىلوألا :ةعبطلا «نانبل  بتكلا ملاع :رشانلا

 هيوكسم بوقعي نب دمحم نب دمحأ ىلع وبأ «ممهلا بقاعتو ممألا براجت - 41“
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 :ةعبطلا «نارهط «شورس :رشانلا «يمامإ مساقلا وبأ :ققحملا «(ه١41 :ىفوتملا)

 هي ( ةيئاثلا

 ليعامسإ ءادفلا وبأ « بجاحلا نبا رصتخم ثيداحأ ةفرعمب بلاطلا ةفحت 45

 نبا راد :رشانلا «(هالا/4 :ىفوتملا) يقشمدلا مث يرصبلا يشرقلا ريثك نب رمع نب

 .م1945 -ه45١ ةيناثلا ةعبطلا :ةعبطلا « مزح

 «توريب «بتكلا ملاع :رشانلا .(ه٠44 :ىفوتملا) يمزراوخلا ينوريبلا دمحأ نب

 .ه ١5٠7 «ةيناثلا :ةعبطلا

 نب يلع :قيقحت «يرايبألا نسحلا وبأ «ناهربلا حرش نايبلاو قيقحتلا - 45

  ه ١44 «ىلوألا :ةعبطلا تيوكلا  ءايضلا راد «يرئازجلا ماسب نمحرلا دبع

 .م 51

 ءركب يبأ نب نمحرلا دبع «يواونلا بيرقت حرش يف يوارلا بيردت - 41

 ,يبايرافلا دمحم رظن ةبيتق وبأ :هققح «(ه١١9 :ىفوتملا) يطويسلا نيدلا لالج

 .يودب نمحرلا دبع .د « ةيمالسإلا ةراضحلا ىف ىنانويلا ثارتلا 92 8

 راد :رشانلا « يتكربلا يددجملا ناسحإلا ميمع دمحم « ةيهقفلا تافيرعتلا - 1:3

 .م7٠٠7  ه474١ «ىلوألا :ةعبطلا « ةيملعلا بتكلا

 :ىفوتملا) يناجرجلا فيرشلا نيزلا يلع نب دمحم نب ىلع «تافيرعتلا - ه٠

 راد :رشانلا «رشانلا فارشإب ءاملعلا نم ةعامج هححصو هطبض :ققحملا (( 215

 .م1917 ه١: "٠1 ىلوألا :ةعبطلا «نانبل - توريب ةيملعلا بتكلا

 .م 1994/8 ه ١414 «ة يناثلا :ةعبطلا «ةلاسرلا ةسسؤم :رشانلا «دينز وبأ ىلع نب
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 رادب ىملاسلا نيساي «ةاروتكد ةلاسر « نيدلا لوصأ ىف داهتجالاو ديلقتلا 2

 . ةنيسحلا ثيدحلا

 رافصلا «نسدروب اكيليجنأ :قيقحت - ديحوتلا دعاوقل ةلدألا صيخلت - ها“

 ؛ةيقرشلا ثاحبألل يناملألا دهعملا :توريب  .قاحسإ وبأ ليعامسإ نب ميهاربإ

 8١.

 دمحأ لضفلا وبأ «ريبكلا يعفارلا ثيداحأ جيرخت يف ريبحلا صيخلتلا - 4

 وبأ :قيقحت « (ه867؟ :ىفوتملا) ينالقسعلا رجح نب دمحأ نب دمحم نب يلع نب

 « ىلوألا :ةعبطلا «رصم .  ةبطرق ةسسؤم :رشانلا «بطق نب سابع نب نسح مصاع

 .م144هلهاإ5

 دمحأ :صيخلت «يروباسينلا مكاحلا هللا دبع وبأ «روباسين خيرات صيخلت - «
 نبا ةناخباتك :رشانلا ( يروباسينلا ةفيلخلاب فورعملا دمحأ نب نسحلا نب دمحم نب

 نارهط  يميرك نمهب /د :ةيسرافلا نع هبرع « نارهط انيس

 ركب وبأ ىضاقلا «بيطلا نب دمحم «لئالدلا صيخلت ىف لئاوألا ديهمت -

 :رشانلا «رديح دمحأ نيدلا دامع :ققحملا «(ه4 ٠7 :ىفوتملا) يكلاملا ينالقابلا

 .م19441/ ه١ 5١1 «ىلوألا :ةعبطلا «نانبل  ةيفاقثلا بتكلا ةسسؤم

 «نمحرلا دبع نب دمحأ نب دمحم « عدبلاو ءاوهألا لهأ ىلع درلاو هيبنتلا -

 نسحلا نب دهاز دمحم :ققحملا ؛ (ها"الا/ :ىفوتملا) ينالقسعلا يطلملا نيسحلا وبأ

 ١934 :رشنلا ةنس « رصم  ثارتلل ةيرهزألا ةبتكملا :رشانلا « يرثوكلا

 روصنم وبأ ( يورهلا يرهزألا نب دمحأ نب دمحم «ةغللا بيذهت 2 8

 يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد :رشانلا ؛بعرم ضوع دمحم :ققحملا « (ها"ا/٠ :ىفوتملا)

 .م١١5:0 «ىلوألا :ةعبطلا « توريب

 ةعومجم :ققحملا « يلقصلا يميمتلا سنوي نبا «ةنودملا لئاسمل عماجلا - 4

887 
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 - يمالسإلا ثارتلا ءايحإو ةيملعلا ثوحبلا دهعم :رشانلا ؛هاروتكد لئاسر يف نيثحاب

 به 154174 «ىلوألا :ةعبطلا «عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ركفلا راد «ىرقلا مأ ةعماج

 .م 53115

 :ىفوتملا) يشرقلا باطخلا يبأ نب دمحم ديز وبأ «برعلا راعشأ ةرهمج -

 رصم ةضهن :رشانلا «يداجبلا دمحم ىلع :هحرش يف دازو هطبضو هققح ء(ها٠

 .عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل

 ىيحي نب ديعس نب لهس نب هللا دبع نب نسحلا لاله وبأ «لاثمألا ةرهمج - ١

 .توريب  ركفلا راد :رشانلا «(ه٠"940 وحن :ىفوتملا) يركسعلا نارهم نب

 :ىفوتملا) يدزألا ديرد نب نسحلا نب دمحم ركب وبأ «ةغللا ةرهمج -

 :ةعبطلا « توريب  نييالملل ملعلا راد :رشانلا « يكبلعب رينم يزمر :ققحملا «(ه"١0

 .م1941 «ىلوألا

 «يكلاملا يرصملا يدارملا يلع نب «يناعملا فورح يف ينادلا ىنجلا ل 1

 ؛ةيملعلا بتكلا راد :رشانلا « لضاف ميدن دمحم ذاتسألا  ةوابق نيدلا رخف د :ققحملا

 . م1997  ه ١517 «ىلوألا :ةعبطلا «نانبل - توريب

 هللا رصن نب دمحم نب رداقلا دبع «ةيفنحلا تاقبط يف ةيضملا رهاوجلا - 4

 بتك دمحم ريم :رشانلا « (هالا/ه :ىفوتملا) يفنحلا نيدلا يبحم « دمحم وبأ « يشرقلا

 . يشتارك  هناخ

 «قورشلا راد «يدهم نسحم :قيقحت «يبارافلا رصن وبأ «فورحلا  "ه

 .نانبل - توريب

 «توريب  ةيملعلا بتكلا راد :رشانلا «ظحاجلا ورمع وبأ «ناويحلا - 6

 .ه ١81764 «ةيناثلا :ةعبطلا

 ,(ها97 :ىفوتملا) يلصوملا ينج نب نامثع حتفلا وبأ « صئاصخلا - "1
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 .ةعبارلا :ةعبطلا «باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا :رشانلا

 دمحم :ققحملا «يدادغبلا بيطخلا «لقنلا يف جردملا لصولل لصفلا 9

 .م1991//ه5418١ «ىلوألا :ةعبطلا ؛ةرجهلا راد :رشانلا « ينارهزلا رطم نب

 يبنلا دبع يضاقلا ؛«نونفلا تاحالطصا يف مولعلا عماج  ءاملعلا روتسد 4

 نسح :ةيسرافلا هتارابع برع «(ه١١ ق :ىفوتملا) يركن دمحألا لوسرلا دبع نب

 ه١147١ «ىلوألا :ةعبطلا « توريب / نائبل  ةيملعلا بتكلا راد :رشانلا « صحف ىئاه

 .مآ٠59:9 9

 يدرجورسخلا ىسوم نب يلع نب نيسحلا نب دمحأ ( ةوبلا لئالد

 « ىجعلق ىطعملا دبع .د :ققحملا «(ه40/ :ىفوتملا) ىقهيبلا ركب وبأ « ىناسارخلا

 .ما9م886-ه ١5٠/8 - ىلوألا :ةعبطلا « ثارتلل نايرلا راد « ةيملعلا بتكلا راد :رشانلا

 نيمأ دمحم نامعن .د :ققحملا «بيبح نب دمحم حرشب «ريرج ناويد ١
 .ةثلاثلا :ةعبطلا ءهرصم  ةرهاقلا « فراعملا راد :رشانلا « هط

 يفارقلاب ريهشلا سيردإ نب دمحأ نيدلا باهش سابعلا وبأ «ةريخذلا -
 :رشانلا «ةزبخ وب دمحم « بارعأ ديعس ؛« يجح دمحم :ققحملا ؛« (ه185 :ىفوتملا)

 .م 1144 «ىلوألا :ةعبطلا «توريب  يمالسإلا برغلا راد

 هملعب سونيلاج بتك نم مجرت ام ركذ يف «نينح نب قاحسإ ةلاسر - 1“
 .1976 رسارتسجرب فلهتوج ةمجرتو رشن « مجرتي مل ام ضعبو

 نب نامثع نب سابعلا نب سيردإ نب دمحم هللا دبع وبأ يعفاشلا « ةلاسرلا -4

 ء(ه١٠: :ىفوتملا) يكملا يشرقلا يبلطملا فانم دبع نب بلطملا دبع نب عفاش

 .م144 ٠١ /ه1١* 08, ىلوألا :ةعبطلا « رصم « يبلحلا هبتكم :رشانلا « ركاش دمحأ :ققحملا

 دمألاو «داعسإلاو ةداعسلا) ةيفسلفلا هتارذشو يرماعلا نسحلا ىبأ لئاسر - 5
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 «تافيلخ نابحس .د اهعمج «(ةيفسلف ىرخأ لئاسرو «مالسإلا بقانمو «دبألا ىلع

 م //١9 « نامع

 .توريب « لالهلا ةبتكمو راد :رشانلا ء.(ه0٠١ :ىفوتملا) ظحاجلاب ريهشلا «نامثع وبأ

 .راشب نب دمحم نب مساقلا نب دمحم « سانلا تاملك يناعم يف رهازلا ا

 :رشانلا «نماضلا حلاص متاح .د :ققحملا ؛(ه77/ :ىفوتملا) يرابنألا ركب وبأ

 .م 11947 ه 1417 «ىلوألا :ةعبطلا «توريب  ةلاسرلا ةسسؤم

 « يلع وبأ ءدمحم نب دوعسم نب نسحلا ؛مكحلاو لاثمألا يف مكألا رهز - 8

 ءرضخألا دمحم د « يجح دمحم د :ققحملا «(ه7١١١ :ىفوتملا) يسويلا نيدلا رون

 «ىلوألا :ةعبطلا «برغملا  ءاضيبلا رادلا «ةفاقثلا راد  ةديدجلا ةكرشلا :رشانلا

 .ماوم١-ه١ 5١

 .يزيدرجلا «رابخألا نيز 49

 زيزعلا دبع :قيقحت ؛ يركبلا ديبع وبأ « يلاقلا يلامأ حرش يف يلآللا طمس -

 .نانبل - توريب « ةيملعلا بتكلا راد :رشانلا « ىنميملا

 ةجامو « ىنيوزقلا ديزي نب دمحم هللا دبع وبأ ةجام نبا «هجام نبا نئس 2 ١

 ءايحإ راد :رشانلا «ىقابلا دبع داؤف دمحم :قيقحت « (هاا/ :ىفوتملا) ديزي هيبأ مسأ

 .يبلحلا يبابلا ىسيع لصيف - ةيبرعلا بتكلا
 (كاحضلا نب ىسوم نب ةروس نب ىسيع نب دمحم ( يذمرتلا نئس - 6

 راد :رشانلا «فورعم داوع راشب قيقحت «(ه11/4 :ىفوتملا) ىسيع وبأ «يذمرتلا

 .م11948 توريب  يمالسإلا برغلا

 دوعسم نب يدهم نب دمحأ نب رمع نب يلع نسحلا وبأ « ينطقرادلا نئس - 87

 قلعو هصن طبضو هققح « ( ه٠ 80 :ىفوتملا) ىنطقرادلا يدادغبلا رانيد نب نامعنلا نب
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 ( موهرب دمحأ ؛ هللا زرح فيطللا دبع « يبلش معنملا دبع نسح « طوؤنرالا بيعش :هيلع

 .م 1١51754 ه  7٠١4 ؛ىلوألا :ةعبطلا «نانبل  توريب «ةلاسرلا ةسسؤم :رشانلا

 ( يبلش معنملا دبع نسح :هئيداحأ جرخو هققح « يئاسنلا « ىربكلا نئسلا - 4

 «ىلوألا :ةعبطلا «توريب  ةلاسرلا ةسسؤم :رشانلا « طوؤانرألا بيعش :هيلع فرشأ

 .م١١١5 ه١

 تاعوبطملا بتكم :رشانلا «ةدغ وبأ حاتفلا دبع :قيقحت « يئاسنلا نئس - 5

 1١855-١985. «ةيناثلا ؛ةعبطلا «. بلح  ةيمالسإلا

 يناسارخلا ةبعش نب روصنم نب ديعس نامثع وبأ «روصنم نب ديعس ننس - 5

 رادلا :رشانلا «يمظعألا نمحرلا بيبح :ققحملا ء(ه1171 :ىفوتملا) يناجزوجلا

 .م19817 ه١ "85٠7 ,ىلوألا :ةعبطلا «دنهلا  ةيفلسلا

 :رشانلا «يللب هرق لماك دّمَحم - طوؤنرألا بيَعش :«دواد وبا «نئسلا - 8

 .م ١47٠ ه  7٠١4 «ىلوألا :ةعبطلا «ةيملاعلا ةلاسرلا راد

 نامثع نب دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ نيدلا سمش «ءالبنلا مالعأ ريس - 8

 خيشلا فارشإب نيققحملا نم ةعومجم :ققحملا « (ها/ :8 :ىفوتملا) يبهذلا زامياق نب

 .م 19806 / ه ١4٠56 «ةغلاثلا :ةعبطلا « ةلاسرلا ةسسؤم :رشانلا « طوؤانرألا بيعش

 نبا دمحم نب دمحأ نب ىحلا دبع «بهذ نم رابخأ ىف بهذلا تارذش - 9

 , طوؤانرألا دومحم :هققح «(ه869١١ :ىفوتملا) حالفلا وبأ «يلبنحلا يركعلا دامعلا

 :ةعبطلا « توريب  قشمد « ريثك نبا راد :رشانلا « طوؤانرألا رداقلا دبع :هثيداحأ جرخ

 .م 9١م5 -ه 1١505 «ىلوألا

 . يناطيربلا قحتملا طوطخم « يدادغبلا رهاقلا دبع « ىنسحلا هللا ءامسأ حرش -

 نسحلا نب هللا ةبه مساقلا وبأ «ةعامجلاو ةنسلا لهأ داقتعا لوصأ حرش - ١

 نب دعس نب دمحأ :قيقحت «(ه414 :ىفوتملا) يئاكلاللا يزارلا يربطلا روصنم نب
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 5 رداصملاو عجارملا ةمئاق ِ ع

 .م10 / ه١ 117 «ةنماثلا :ةعبطلا « ةيدوعسلا ةبيط راد :رشانلا «يدماغلا نادمح

 :قيقحت « حّرتقملاب روهشملا يرصملا هللا دبع نب رفظم «داشرإلا حرش -

 ١1410 - 5701١4. :ىلوأ ةعبط «ءاملعلل ةيدمحملا ةطبارلا :رشانلا « جيراعم ةهيزن

 نيسح نب دمحأ نب "ريس « عبسلا تاقلعمل ١ حرش عستلا تاقلعمل | حرش - نانو

 :ةعبطلا « ىبرعلا ثارتلا ءايحا راد :رشانلا «(ه4/5 :ىفوتملا) هللا دبع وبأ «ىنزوزلا

 .م 7٠١17 ه١ 4171" ىلوألا

 ء(ه 7٠١5 ت) ينابيشلا ورمع يبأل بوسنم ؛عستلا تاقلعملا حرش - 4

 - توريب «تاعوبطملل يملعألا ةسسؤم :رشانلا ءومه ديجملا دبع :حرشو قيقحت

 .م ١١٠7ه 1١4171 «ىلوألا :ةعبطلا «نانبل

 :رشانلا ءدعس فوؤرلا دبع هط :ققحملا «(ه1/84 :ىفوتملا) يفارقلاب ريهشلا يكلاملا

 .م ١91/8  ه 191“ «ىلوألا :ةعبطلا «ةدحتملا ةينفلا ةعابطلا ةكرش

 كلملا دبع نب ةمالس نب دمحم نب دمحأ رفعج وبأ «راثآلا لكشم حرش

 :قيقحت « (ها١17 :ىفوتملا) يواحطلاب فورعملا يرصملا يرجحلا يدزألا ةملس نب

 .م ١494 ءه ١4١0  ىلوألا :ةعبطلا «ةلاسرلا ةسسؤم :رشانلا «طوؤنرألا بيعش

 :قيقحتو ةسارد «يليلفإلا نبا مساقلا وبأ «يبنتملا رعش يناعم حرش 407

 «ىلوألا :ةعبطلا .نانبل - توريب «ةلاسرلا ةسسؤم :رشانلا «ناّيلع ىفطْصُم روتكدلا

 .م997١-ه15

 يدرجورسخلا ىسوم نب يلع نب 0 نب دمحأ « ناميإلا بعش ١6

 ديمحلا دبع يلعلا دبع روتكدلا :قيقحت « (ه40/ :ىفوتملا) يقهيبلا ركب وبأ « يناسارخلا

 يابموبب ةيفلسلا رادلا عم نواعتلاب ضايرلاب عيزوتلاو رشنلل دشرلا ةبتكم :رشانلا «دماح

 .م “١517 ه  7٠١7 «ىلوألا :ةعبطلا ,دنهلاب
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 5 رداصملاو عجارملا ةمئاق 9 ٍ

 دمحم دماح وبأ «ليلعتلا كلاسمو ليخملاو هبشلا نايب ىف ليلغلا ءافش 4

 «دادغب  داشرإلا ةعبطم « ىسيبكلا دمح .د :ققحملا « ىسوطلا ىلازغلا دمحم نب

 .ماوالا اه 389 «ىلوألا :ةعبطلا

 ىريمحلا ديعس نب ناوشن « مولكلا نم برعلا مالك ءاودو مولعلا سمش - ٠

 يلع نب رهطم  يرمعلا هللا دبع نب نيسح د :ققحملا «(همالا“ :ىفوتملا) ينميلا

 .م ١944 ه١٠41١1 «ىلوألا :ةعبطلا «(ةيروس  قشمد) ركفلا

 راد :رشانلا «رصانلا رصان نب ريهز دمحم :ققحملا «يراخبلا حيحص - ١

 :ةعبطلا (يقابلا دبع داؤف دمحم ميقرت ةفاضإب ةيناطلسلا نع ةروصم) ةاجنلا قوط

 .ها1477١ «ىلوألا

 ءايحإ راد :رشانلا ( ىقابلا دبع داؤف دمحم :ققحملا « ملسم حيحص ٠١

 «ةرشاعلا ةعبطلا «يبرعلا باتكلا راد «نيمأ دمحأ «مالسإلا ىحض - ٠

 .نائبل - توريب

 ىليقعلا دامح نب ىسوم نب ورمع نب دمحم رفعج وبأ «ريبكلا ءافعضلا 9٠١5

 ةبتكملا راد :رشانلا ءىجعلق نيمأ ىطعملا دبع :ققحملا «(ها"77 :ىفوتملا) ىكملا

 .م1984  ه4٠5١ «ىلوألا :ةعبطلا «توريب  ةيملعلا

 « فراعملا راد « سنؤم نيسح :قيقحت « يسلدنألا دعاص «ممألا تاقبط 6

 . ةرهاقلا

 يكبسلا نيدلا يقت نب باهولا دبع نيدلا جات «ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط ١6

 «ولحلا دمحم حاتفلا دبع .د يحانطلا دمحم دومحم .د :ققحملا ؛ (هالال١ :ىفوتملا)

 .ها١ 85١1 «ةيناثلا :ةعبطلا («عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل رجه :رشانلا
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 5 رداصملاو عجارملا ةمئاق ع ٍ

 يرصبلا يشرقلا ريثك نب رمع نب ليعامسإ ءادفلا وبأ «نييعفاشلا تاقبط -

 دمحم مهنيز دمحم د «مشاه رمع دمحأ د :قيقحت « (هالال؛ :ىفوتملا) يقشمدلا مث

 .م 1997  ه ١4١1 :رشنلا خيرات «ةينيدلا ةفاقثلا ةبتكم :رشانلا «.بزع

 نيدلا يقت «ورمع وبأ « نمحرلا دبع نب نامثع « ةيعفاشلا ءاهقفلا تاقبط -

 ( بيجن يلع نيدلا ييحم :ققحملا «(ه1 847 :ىفوتملا) حالصلا نباب فورعملا

 .م1197١ «ىلوألا :ةعبطلا « توريب  ةيمالسإلا رئاشبلا راد :رشانلا

 «دلفيد هنسوس قيقحت ؛ ىضترملا نب ىيحي نب دمحأ « ةلزتعملا تاقبط 4

 .توريب «ةايحلا ةبتكم /١9441« رشنلاو عبطلا

 ١٠ .نمحرلا دبع يودب .2«قاحسإ نب نينح ةمجرت وطسرأل ةعيبطلا -

 باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا :رصم « ١9/5.

 دمحم نب نيسحلا نب دمحم «ىلعي وبأ ىضاقلا «هقفلا لوصأ ىف ةدعلا 0١

 ( يكرابملا ريس نب يلع نب دمحأ د :قيقحت «(ه40/ :ىفوتملا) ءارفلا نبا فلخ نب

 .م٠99١ ه١١155 ةيناثلا :ةعبطلا «رشان نودب :رشانلا

 يروباسينلا بيبح نب دمحم نب نسحلا مساقلا وبأ «نيناجملا ءالقع -

 ينويسب نب ديعسلا دمحم رجاه وبأ ةرهطملا ةنسلا مداخ :قيقحت « (ه4 ٠05 :ىفوتملا)

  ه 1١4٠086 «ىلوألا :ةعبطلا «نانبل - توريب «ةيملعلا بتكلا راد :رشانلا «لولغز

 .م ١6

 نمحرلا ظوفحم :قيقحت «ىنطقرادلا رمع نب ىلع نسحلا وبأ « للعلا - ١١

 :ةعبطلا « . ضايرلا  ةبيط راد :رشانلا يسابدلا دمحم نب حلاص نب دمحم ؛هللا نيز

 .ه /١411 «ىلوألا :ةعبطلا «مامدلا  يزوجلا نبا رادو «م ١5٠6 ه  ١986 ىلوألا

 تراهفلوف :قيقحت «يفوطلا نيدلا مجن «لدجلا ملع يف لّذجلا مّلع - 5

 .1941/ «رئياتش زئارف :ةعبط « سشيرنياه
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 : 9 رداصملاو عجارملا ةمئاق ع 6

 لامج نيدلا ىحم :ةمجرت « سا ناف فزوج ( عمتجملاو مالكلا ملع 9 65

 7١١5. توريب « ىلوأ :ةعبط « لمجلا تاروشنم « بطق دماح اضرو ردب

 «توريب  ةيملعلا بتكلا راد :رشانلا «ةبيتق نبا «رابخألا نويع 5

 .هاآ5

 :ققحملا « ةعبيصأ ىبأ نبا سابعلا وبأ «ءابطألا تاقبط ىف ءابنألا نويع - ٠١7

 ناهرب قحسإ وبأ «ةحضافلا ضئاقنلا ررعو ةحضاولا صئاصخلا ررغ-

 .م ١٠٠م8 ه 1١4179 «ىلوألا :ةعبطلا «نانبل  توريب «ةيملعلا بتكلا راد «نيدلا

 يدادغبلا يورهلا هللا دبع نب مالس نب مساقلا ديبع وبأ « ثيدحلا بيرغ - 89

 ةرئاد ةعبطم :رشانلا «ناخ ديعملا دبع دمحم .د :ققحملا ؛(ه؟9785 :ىفوتملا)

 .م 1954  ه ١85 «ىلوألا :ةعبطلا «نكدلا  دابآ رديح « ةينامثعلا فراعملا

 يرونيدلا ةبيتق نب ملسم نب هللا دبع دمحم وبأ « ثيدحلا بيرغ ١٠

 :ةعبطلا «دادغب  يناعلا ةعبطم ( يروبجلا هللا دبع .د :ققحملا ء(هاا/5 :ىفوتملا)

 .م "١ 91/ «ىلوألا

 قيقحت « يورهلا دمحم نب دمحأ ديبع وبأ « ثيدحلاو نآرقلا ىف نيبيرغلا 9 0١

 «ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا  زابلا ىفطصم رازن ةبتكم « يديزملا ديرف دمحأ :ةساردو

 .م 14944 ه 1519 «ىلوألا :ةعبطلا

 «يروباسينلا يراصنألا رصان نب ناملس مساقلا وبأ «مالكلا يف ةينغلا 9

 ؛مالسلا راد ء١٠١50 ١٠١ ىلوألا :ةعبطلا « يداهلا دبع نينسح ىفطصم :قيقحت

 . ةرهاقلا

 نب ورمع نب دومحم مساقلا وبأ ءرثألاو ثيدحلا بيرغ يف قئافلا -
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 9 رداصملاو عجارملا ةمئاق 0

  يواجبلا دمحم ىلع :ققحملا «(هها"4 :ىفوتملا) هللا راج يرشخمزلا «دمحأ

 .ةيناثلا :ةعبطلا «نانبل  ةفرعملا راد :رشانلا « ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم

 ١75 ىميمتلا يدادغبلا رهاقلا دبع « ةيجانلا ةقرفلا نايبو قرفلا نيب قرفلا (

 .م 91١1/ا/ «ةيناثلا :ةعبطلا «توريب  ةديدجلا قافآلا راد «روصنم وبأ

 يفنحلا صاصجلا يزارلا ركب وبأ يلع نب دمحأ «لوصألا يف لوصفلا 2 6

  ه4١51١ «ةيناثلا :ةعبطلا «ةيتيوكلا فاقوألا ةرازو :رشانلا «(ها"ا/١٠ :ىفوتملا)

 .م4

 داؤف ةيانعب « رابجلا دبع ىضاقلا ةلزتعملا تاقبطو لازتعالا لضف - ١75

 .م 9١ا/5 «رشنلل ةيسنوتلا رادلا «ديسلا

 يدهم نب دمحأ نب تباث نب يلع نب دمحأ ركب وبأ «هقفتملاو هيقفلا 2 7

 فسوي نب لداع نمحرلا دبع وبأ :ققحملا «(ه4517 :ىفوتملا) يدادغبلا بيطخلا

 .ه1١؟١ ( ةيناثلا :ةعبطلا « ةيدوعسلا  يزوجلا نبا راد :رشانلا «يزارغلا

 .م 949١ا ه ١5١ا/ «ةفرعملا راد :توريب  .قاحسإ

 :قيقحت «سخرطولف ىلإ بوسنملا ةيعيبطلا ءارآلا عم سفنلا يف 2. 4

 .ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم ١56 54 ةنس « يودب نمحرلا دبع

 :رشانلا 2(« بيبح وبأ يدعس روتكدلا «احالطصاو ةغل يهقفلا سوماقلا ١

 .م 19197 :ريوصت «م ١988 - ه 4٠5١م. ةيناثلا :ةعبطلا «ةيروس  قشمد .ركفلا راد

 « عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ةلاسرلا ةسسؤم :رشانلا « ىسوسق علا ميعن دمحم 'قيقحت

 .م 75٠٠١6 ه ١4175 «ةنماعلا :ةعبطلا « نانبل - توريب
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 ٍ 5 رداصملاو عجارملا ةمئاق ِ ع

 رابجلا دبع نب دمحم نب روصنم «رفظملا وبأ «لوصألا يف ةلدألا عطاوق 29 7

 ,غ(ه489 :ىفوتملا) يعفاشلا مث ىفنحلا يميمتلا يناعمسلا ىزورملا دمحأ نبا

 .م11949/ه5418١ «ىلوألا :ةعبطلا «نانبل « توريب

 .6م ١9179 «يبلحلا يبابلا ىسيع

 رصانلا دبع لامج :قيقحت ءريمألا نبا «لماشلا راصتخا ىف لماكلا 9

 .م "دال (مالسلا راد « ىلوألا : ةعبط « معنملا دبع

 :ىفوتملا) يناجرجلا يدع نب دمحأ وبأ «لاجرلا ءافعض يف لماكلا ١٠3ه

 حاتفلا دبع ء.ضوعم دمحم ىلع  دوجوملا دبع دمحأ لداع :قيقحت «(ه"0

 .م1991 ه518١ «ىلوألا :ةعبطلا «نائبل - توريب ةيملعلا بتكلا :رشانلا « ةنس وبأ

 ىبرعلا نبا .« ىتاروتلا هللا دبع .د قيقحت داقتعالا ىف طسوتملا باتكلا 298 5

 7١١6. «ةيناتكلا ثيدحلا راد :توريب  .ركب وبأ هللا دبع نب دمحم يرفاعملا

 لقن «جورحد يلع .د :قيقحت « يوناهتلا «نونفلا تاحالطصا فاشك ٠٠ ا/

 «ينانيز جروج .د :ةيبنجألا ةمجرتلا «يدلاخلا هللا دبع .د :ةيبرعلا ىلإ يسرافلا صنلا

 .م195 - ىلوألا :ةعبطلا « توريب  نورشان نانبل ةبتكم :رشانلا

 «دمحم نب دمحأ نب زيزعلا دبع « يودزبلا لوصأ حرش رارسألا فشك -

 ةعبط نودب :ةعبطلا « يمالسإلا باتكلا راد :رشانلا ( يفنحلا يراخبلا نيدلا ءالع

 . خيرات نودبو

 ءاقبلا وبأ «يوفكلا «ةيوغللا قورفلاو تاحلطصملا يف مجعم تايلكلا 9 9

 .توريب  ةلاسرلا ةسسؤم « يرصملا دمحم  شيورد ناندع :ققحملا « ىفنحلا
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 ١ 5 رداصملاو عجارملا ةمئاق 8 8

 نيدلا لالج ؛ ركب يبأ نب نمحرلا دبع « باسنألا ريرحت يف بابللا بل - ١٠

 نب نيسحلا نب هللا دبع ءاقبلا وبأ «بارعإلاو ءانبلا للع يف بابللا 2.0١
 هللا دبع .د :ققحملا «(ه7١51 :ىفوتملا) نيدلا بحم يدادغبلا يربكعلا هللا دبع

 .م1140 ه415١ «ىلوألا :ةعبطلا «قشمد  ركفلا راد :رشانلا «ناهبنلا

 نبا نيدلا لامج « لضفلا وبأ « ىلع نب مركم نب دمحم «برعلا ناسل 9.17

 « توريب  رداص راد :رشانلا « (ها/١١ :ىفوتملا) ىقيرفإلا ىعفيورلا يراصنألا روظنم

 .ه ١4١85  ةئلاثلا :ةعبطلا

 :رشانلا «دنهلا  ةيماظنلا فرعملا ةرئاد :ققحملا «(ه8617 :ىفوتملا) ينالقسعلا

 .م191/1/ ه٠78١ «ةيناثلا :ةعبطلا «نانبل - توريب تاعوبطملل ىملعألا ةسسؤم

 نب كلملا دبع «ةعامجلاو ةنسلا لهأ دئاقع دعاوق يف ةلدألا عمل 2-4

 نيمرحلا مامإب بقلملا « نيدلا نكر « ىلاعملا وبأ « ىنيوجلا دمحم نب فسوي نب هللا دبع

 «نانبل  بتكلا ملاع :رشانلا .دومحم نيسح ةيقوف :ققحملا «(ه41/8 :ىفوتملا)

 .م9/41١/ ه١ /4٠١1 «ةيناثلا :ةعبطلا

 (14ا/ هيراميج لييناد قيقحت « كروف نبا « يرعشألا تاالاقم درجم 2. ه

 .٠ توريب

 نبدلا بطق يروكشألا ؛«مهلاوحأو ءامكحلا لاوقأ يف بولقلا بوبحم - 5

 ةأرم :نارهط  .دماحو يجابيدلا ميهاربإ يقدص «يجيهاللا يلع خيشلا نب دمحم

 ١4944. « ثارتلا

 نمحرلا دبع نب نسحلا دمحم وبأ «يعاولاو يوارلا نيب لصافلا ثدحملا - 7
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 .ها٠5 +: ( ةئلاثلا :ةعبطلا «توريب  ركفلا راد :رشانلا « بيطخلا

 يودب نمحرلا :قيقحت « كتاف نب رشبم «ملكلا نساحمو مكحلا راتخم -

 . خيشلا فسوي دمحم ؛هللا دبع وبأ يزارلا نيدلا نيز .« حاحصلا راتخم - 48

 .م19496 / ه١57١ «ةيرصعلا ةبتكملا :توريب -

 :ىفوتملا) يسرملا هديس نب ليعامسإ نب ىلع نسحلا وبأ ء صصخملا -

 («توريب  يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد :رشانلا «لافج مهاربإ ليلخ :ققحملا (

 .م1145 ه1١41١/ «ىلوألا :ةعبطلا

 «قحلا دبع نب نمؤملا دبع « عاقبلاو ةنكمألا ءامسأ ىلع عالطالا دصارم - ١

 راد :رشانلا « (ها/"9 :ىفوتملا) نيدلا يفص « يلبنحلا ؛ يدادغبلا يعيطقلا لئامش نبا

 .ه 1١5417 ؛ىلوألا :ةعبطلا «توريب «ليجلا

 ١91/١« ةنس «سآ ناف قرشتسملا :قيقحت « ةبيتق نبا « ةمامإلا لئاسم -

 .ةيقرشلا ثاحبألل يناملألا دهعملا

 ةفاقثلا ةرازو تاروشنم « نماضلا متاح « ةفرعملا يف تاباوجلاو لئاسملا .. 61

 .191/4 ةنس « ةيقارعلا مالعإلاو

 نب هللا دبع نب دمحم مكاحلا هللا دبع وبأ «نيحيحصلا ىلع كردتسملا -

 نباب فورعملا يروباسينلا ينامهطلا يبضلا مكحلا نب ميعن نب هيولمح نب دمحم

 :ةعبطلا « توريب  ةيملعلا بتكلا راد :رشانلا ءاطع رداقلا دبع ىفطصم :قيقحت « عيبلا

 .م 141١-1990 «ىلوألا

 «دشرم لداع  طوؤنرألا بيعش :ققحملا « لبنح نب دمحأ دئسم 2-6

 :ةعبطلا « ةلاسرلا ةسسؤم :رشانلا « ىكرتلا نسحملا دبع نب هللا دبع د :فارشإ « نورخآو

 .م١١50 ه 1١47١ «ىلوألا

 اه



 هج رداصملاو عجارملا ةمئاق 2

 يلع نب دمحم نب دمحأ ءريبكلا حرشلا بيرغ يف ريئملا حابصملا - 5

 .توريب  ةيملعلا ةبتكملا :رشانلا « سابعلا وبأ «يومحلا مث يمويفلا

 :رشانلا «توحلا فسوي لامك :ققحملا « ةبيش يبأ نب ركب يبأ فنصم - 60

 .ها 4٠9 «ىلوألا :ةعبطلا «ضايرلا  دشرلا ةبتكم

 ةعبارلا ةعبطلا «كرادم :رشانلا «نوُّيخلا ديشر .«دادغبو ةرصبلا ةلزتعم -

 .مط١

 يرصبلا نيسحلا وبأ بيطلا ىلع نب دمحم .هقفلا لوصأ ىف دمتعملا 94

  ةيملعلا بتكلا راد :رشانلا « سيملا ليلخ :ققحملا «(ه475 :ىفوتملا) ىلزتعملا

 ٠7 ١5. «ىلوألا :ةعبطلا « توريب

 :توريب  .«سابع ناسحإ :قيقحت «يومحلا توقاي «ءابدألا مجععم

 .1414-191917 «يمالسإلا برغلا راد

 ةعابطلل ةعيلطلا راد :توريب - 0جروج ىشيبا رط «( ةفساللفلا مجعم - ا١5

 5٠١٠١5. «رشنلاو

 .م1944 اه 1١5١5 توريب  باتكلل

 «يزارلا ينيوزقلا ءايركز نب سراف نب دمحأ «ةغللا سيياقم مجعم “١61

 .م1904- ه8 « ركفلا راد .دمحم مالسلا دبع نوراه :قيقحت

 .مالسلا دبع نوراه :قيقحت «دمحأ سراف نبا .«ةغللا سيياقم مجعم - 4

 1١91/4. ءركفلا راد :توريب -

 يفت « ورمعوبأ « نمحرلا دبع نب نامثع « ثيدحلا مولع عاونأ ةفرعم "6

 - ميمهلا فيطللا دبع :ققحملا «(ه547 :ىفوتملا) حالصلا نباب فورعملا نيدلا
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 9 رداصملاو عجارملا ةمئاق '

 /ه١ 84177 :رشنلا ةنس « ىلوألا :ةعبطلا « ةيملعلا بتكلا راد :رشانلا « لحفلا نيساي رهام

 .م 56٠١١

 هط فارشإ «ىلزتعملا رابجلا دبع «ديحوتلاو لدعلا لوصأ ىف ىنغملا 7 65

 .ةرهاقلا «ىموقلا داشرإلاو ةفاقثلا ةرازو١ 5١ «ىلوألا ةعبطلا « نيسح

 دمحم نب دمحأ نب هللا دبع نيدلا قفوم دمحم وبأ «ةمادق نبال ينغملا 2 7

 يسدقملا ةمادق نباب ريهشلا «يلبنحلا يقشمدلا مث يسدقملا يليعامجلا ةمادق نب

 :رشنلا خيرات «ةعبط نودب :ةعبطلا «ةرهاقلا ةبتكم :رشانلا «(ه١٠5 :ىفوتملا)

 .ماوكمل - ها"

 مثيهلا نب دمحأ نب دمحم نب نيسحلا نب ىلع « نييبلاطلا لتاقم - 6

 ديسلا :ققحملا «(ه05٠“ :ىفوتملا) يناهبصألا جرفلا وبأ «يشرقلا يومألا يناورملا

 .توريب « ةفرعملا راد :رشانلا « رقص دمحأ

 «ميعن روزرز « قيقحت ( نسحلا قبأ يرعشألا «نييمالسإلا تالاقم 86

 .م6١٠7  ه475:١ «ىلوألا « ةيرصعلا ةبتكملا

 وبأ «يزارلا ينيوزقلا ءايركز نب سراف نب دمحأ «ةغللا سيياقم مجعم -

 ءركفلا راد :رشانلا «نوراه دمحم مالسلا دبع :ققحملا «(ها46 :ىفوتملا) نيسحلا

 .م1910/4 - ه799١ :رشنلا ماع

 دمحأ ركب ىبأ نب ميركلا دبع نب دمحم حتفلا وبأ «لحنلاو للملا 9 ١

 .يبلحلا ةسسؤم :رشانلا «(ه5 18 :ىفوتملا) يناتسرهشلا

 .ردان يرصن ريبلأ .د قيقحت « يدادغبلا رهاقلا دبع « لحنلاو للملا 9

 يمرضحلا «دمحم نب نمؤم نب يلع « فيرصتلا يف ريبكلا عتمملا - 1/١

 ؛نانبل ةبتكم :رشانلا «(ه179 :ىفوتملا) روفصع نباب فورعملا نسحلا وبأ « يليبشإلا

 .1497 ىلوألا :ةعبطلا

 م6417



 28 رداصملاو عجارملا ةمئاق 6

 راد :ةرهاقلا .يماس يلع راشنلا «مالسإلا يركفم ثحبلا جهانم - 5

 .م91/54١ «ةيبرعلا ةضهنلا

 ةعبطلا « ىنيرمعلا زيزعلا دبع نب ىلع :قيقحت « ىلازغلا « لختنملا .. 5

 .توريب « 75٠١4 «ىلوألا

 يقت دمحم :قيقحت « جه /01"١1 «نارهط :ةعبط « عفقملا نبال قطنملا 9 7

 . ١ "هاب نارهط « شئاد

 هللا ةيآ ةبتكم رادصإ «شئاد ىقت دمحم قيقحت «ىبارافلا تايقطنم ٠7

 .م1 7 :ةنس يلشعرملا

 ديجملا دبع :قيقحت « يجابلا ديلولا وبأ «جاجحلا بيترت يف جاهنملا 9 8

 .؟8١١5 «ةسماخلا ةعبطلا « ىمالسإلا برغلا راد « ىكرت

 ؛رداقلا دبع نب ىلع نب دمحأ «راثآلاو ططخلا ركذب رابتعالاو ظعاوملا 989

 راد :رشانلا «.(ه846 :ىفوتملا) يزيرقملا نيدلا يقت « يديبعلا ينيسحلا سابعلا وبأ

 .ه ١418 «ىلوألا :ةعبطلا «توريب «ةيملعلا بتكلا

 ءرجح نبا ظفاحلا ءرصتخملا ثيداحأ جيرخت يف ربخلا ربخلا ةقفاوم 2 ٠

  ه ١4١14 «ةيناثلا :ةعبط «ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا - ضايرلا ؛ عيزوتلاو رشنلل دشرلا

 .م ١1915

 نوئشلاو فاقوألا ةرازو :نع رداص «ةيتيوكلا ةيهقفلا ةعوسوملا ١

 .ةرازولا عبط «ةيناثلا ةعبطلا (ه 1١5٠4 - ١51710 نم) :ةعبطلا تيوكلا  ةيمالسإلا

 « يزوجلا دمحم نب ىلع نب نمحرلا دبع نيدلا لامج «تاعوضوملا 2.

 ةبتكملا بحاص نسحملا دبع دمحم :رشانلا «؛نامثع دمحم نمحرلا دبع : قيقحت

 .م ١458 «ىلوألا :ةعبطلا «ةرونملا ةنيدملاب ةيفلسلا
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 5 رداصملاو عجارملا ةمئاق ِ ِ

 :رشانلا «يمظعألا ىفطصم دمحم :ققحملا «سنأ نب كلام أطوم 181“

 «تارامإلا  ىبظ وبأ  ةيناسنإلاو ةيريخلا لامعألل نايهن لآ ناطلس نب دياز ةسسؤم

 .م ١450 ه  7٠٠4 «ىلوألا :ةعبطلا

 نب دمحم هللا دبع وبأ نيدلا سمش «لاجرلا دقن ىف لادتعالا نازيم - 615

 ؛يواجبلا دمحم ىلع :قيقحت « (هال 8 :ىفوتملا) ىبهذلا زامياق نب نامثع نب دمحأ

 -ه 1١87 «ىلوألا :ةعبطلا «نانبل - توريب ءرشنلاو ةعابطلل ةفرعملا راد :رشانلا

 .م 341

 «ىمشاهلا دمحأ ديسلا «برعلا دنع رعشلا ةعانص ىف بهذلا نازيم 6

 .1911/ :ىلوألا ةعبطلا

 ( يداهلا دبع لماك يملح :قيقحت « يدادغبلا رهاقلا دبع « خوسنملاو خسانلا - 5

 .ندرألا نامع ؛ يودعلا راد

 ٠١١5. رئاشبلا راد « نماضلا متاح قيقحت « يناتسجسلا متاح وبأ ؛ ةلخنلا - 7

 لضفلا وبأ «رثألا لهأ حلطصم يف ركفلا ةبخن حيضوت يف رظنلا ةهزن -

 :ققحملا ء.(ه١86 :ىفوتملا) ينالقسعلا رجح نب دمحأ نب دمحم نب يلع نب دمحأ

 «ىلوألا :ةعبطلا «ضايرلاب ريفس ةعبطم :رشانلا «يليحرلا هللا فيض نب هللا دبع
 ء.هاإ5١؟؟

 ةرشن «ةدير وبأ يداهلا دبع دمحم «ةيفسلفلاو ةيمالكلا هؤارآو ماظنلا 9. 8

 .رشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلا ةنجل

 دمحأ لداع :قيقحت «يفارقلا .لوصحملا حرش يف لوصألا سئافن -

 «ىلوألا :ةعبطلا « زابلا ىفطصم رازن ةبتكم :رشانلا .ضوعم دمحم ىلع «دوجوملا دبع

 .م1140 ه3

 دمحم :قيقحت « ىنثملا نب ةديبع وبأ «قدزرفلاو ريرج ضئاقن حرش - 0١

101 



 داصملاو عجارملا ةمئاق
 2 : 65ج مس 225  ععيب

 «تارامإلا «يبظ وبأ «يفاقثلا عمجملا :رشانلا «صلاخ دومحم ديلو روح ميهاربإ

 .م99١/ «ةيناثلا :ةعبطلا

 يلع نب دمحأ سابعلا وبأ «برعلا باسنأ ةفرعم يف برألا ةياهن -
 باتكلا راد :رشانلا ؛يرايبإلا ميهاربإ :ققحملا «(ه87”؟١ :ىفوتملا) يدنشقلقلا

 .م980١1 ه5 ( ةيناثلا :ةعبطلا « توريب « نينانبللا

 نب يلع نب دمحأ نيدلا رفظم «لوصألا ملع ىلإ لوصولا ةياهن - 197“

 .م1986  ه ١4٠60 :رشنلا ةنس « ىملسلا يدهم نب ريرغ نب دعس :ققحملا « ىتاعاسلا

 نب كرابملا تاداعسلا وبأ نيدلا دجم «رثألاو ثيدحلا بيرغ ىف ةياهنلا 2.44

 :ىفوتملا) ريثألا نبا يرزجلا ينابيشلا ميركلا دبع نبا دمحم نب دمحم نب دمحم

 دمحأ رهاط :قيقحت (م191/4 - ه799١ «توريب  ةيملعلا ةبتكملا :رشانلا (ه

 .يحانطلا دمحم دومحم  ىوازلا

 روتكدلا :ققحملا «ليقع نبا ءافولا وبأ ,هقفلا لوصأ يف حضاولا 2.6

 (عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ةلاسرلا ةسسؤم :رشانلا «يكرتلا نسحُملا دبع نب هللا دبع

 .م 944١ه ١547١ «ىلوألا :ةعبطلا «نانبل - توريب

 يدفصلا هللا دبع نب كبيأ نب ليلخ نيدلا حالص «تايفولاب يفاولا 985

 ءايحإ راد :رشانلا «ىفطصم ىكرتو طوؤانرألا دمحأ :ققحملا «(ها/14 :ىفوتملا)

 .ما٠٠٠150 به١٠51١ :رشنلا ماع « توريب . ثارتلا

 .ناكلخ نبا .« سابع ناسحإ :قيقحت «نامزلا ءانبأ ءابنأو نايعألا تايفو - ١7

 ١995. «رداص راد :توريب

 «ةيحمق دمحم ديفم .د :ققحملا «ىبلاعثلا روصنم وبأ «رهدلا ةميتب ل

 .م1917 ها "5٠7 «ىلوألا :ةعبطلا «نانبل/ توريب  ةيملعلا بتكلا راد :رشانلا



 باتكلا سرهف

 ةحفصلا عوضوملا

 ل ا ا دا ال يول سلا هوس هل فلؤملا ةبطخ

 ا أ و لدجلا ملع يف نيملكتملا فينصت

 0 ااا لدجلا يف ءاهقفلا نم نوفنصملا

 باو وت وتل هيف جهنملاو فيلأتلا ببس ركذ

 0500000 لدجلاو رظْنلا ةعانص نم ةدوصقملا ضارغألا نايب يف لّوأ باب
 نر هتدئافو ضرّعلا ىنعم نايب يف بابلا اذه نم لوألا لصفلا

 رئاس نمو لدجلا نم دوصقملا ضرغلا نايب يف بابلا اذه نم يناثلا لصفلا

 اره ا و ا وم اد وو او ل ا ا ل تاعانصلا

 ا ]1 لدجلا ملع نم ضرغلا

 0 ندر مولعلا عاونأ يف ضارغألا

 ا لا ا ل موكا وقم وحسام مالكلا ملع يف بولطملا ضرغلا

 اوال و اسمو قو ورمل وأن ا ا هقفلا ملع نم ضرغلا

 1 ا وا عادلا واوا أ لمم هقفلا لوصأ نم ضرغلا

 ا ب مى نيدلا عورف لئاسمو نيدلا لوصأ لئاسم نيب قرفلا

 0 111 ا وحنلا ملع نم ضرغلا

 ل 000 رعشلا ملع

 اا ا و ا باسحلا ملع نم ضرغلا
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 ةحفصلا عوضوملا

 00 اا بطلا ملع نم ضرغلا

 00000 ضارغألا يف ةلصوملا تالآلا نايب يف بابلا اذه نم ثلاثلا لصفلا

 ا[ بسب هماكحأو هطورش ركذو « هماسقأو رّظّنلا دودح نايب يف ناث باب
 01000000 د75 هماسقأو رظّنلا ىنعم ركذ يف لوألا لصفلا

 00 مولُعلا قّرط نم اقيرط رظَنلا تابثإ يف بابلا اذه نم يناثلا لصفلا

 ا ا لا هتلدأو رظنلا ةحصب لوقلا

 00 0 0020 دز دز د اهيلع درلاو رظُنلا ةافن ةلدأ

 0 ؟ال مأ رَّظَنلا نع دّلوتم وه له يرَّتلا ملعلا يف ثلاثلا لصفلا

 ٌحصي ال نم نيبو هنيب قرفلاو رظانلا ةفص يف بابلا اذه نم عبارلا لصفلا

 ب و م تايلقعلا ىف رظانلا طرش

 ا ب خس و م تايعرشلا يف رظانلا طرش

 وم هيف رظّنلا حصي ام نايب يف بابلا اذه نم سماخلا لصفلا

 0 هبوجو ةّهجو رظنلا بوجو نايب يف بابلا اذه نم سداسلا لصفلا

 هل عمسلا هبوجو قيرط نأو رظّتلا بوجو ىلع ليلدلا
 000000 القع رظّنلا بوجوب نيلئاقلا ىلع ٌدرلا

 ا هبادآو هموسرو ههوجوو لّدجلا بوجو نايب يف ثلاث باب

 ا هتقيقحو لدجلا ىنعم نايب يف بابلا اذه نم لوألا لصفلا

 110 هتدئافو لدجلا ةليضف نايب يف هنم يناثلا لصفلا

00 
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 5-0 باتكلا سرهف عع

 عوضوملا
 ةحفصلا

 1 الا شال انا حم هبوجو ةهجو لدجلا بوجو نايب ىف ثلاثلا لصفلا

 ال امو لدجلا هيف حصي ام نايبو لدجلا ماسقأ نايب يف هنم عبارلا لصفلا

 0 ا ا هيف حصي

 0 نيفلاخملا ىلع درلاو هيف لدجلا حصي ام يف

 ديفي ال نمو رظاني نأ زوجي نم نايب يف بابلا اذه نم سماخلا لصفلا
 ا 1 1 1 0 ائيش هلادج

 م هموسرو لدجلا بادآ يف بابلا اذه نم سداسلا لصفلا

 ا لاا او وسما نيلداجتملا ةبترم نايب يف :لوألا عونلا

 نم لوئسملاو لئاسلا مزلي ام نايب :لصفلا اذه بادآ نم يناثلا عونلا

 9117 اة ل رزة لزق فر رز رقة ةر رفة رة ايف ةقفيب . ظفللاو ىنعملا ظفح

 يالا ا سلا لا يرظن ملع لك يف هتاعارم بجي ام

 ام ملا دق اولا اهظفحو ظافلألا ةاعارم هيف بجي ام

 نم نيلداجتملا مزلي ام نايب :لصفلا اذه مكح عاونأ نم ثلاثلا عونلا

 0 و و ا ست وم ٠ ليصحتلا

 ٌبيترت هيف ىعاري ام نايب يف :لصفلا اذه عاونأ نم عبارلا عونلا

 ااا ا 0 0010101317 . مهفاصنإو موصخلا

 يفو تاطلاغملا نع زرحتلا يف :لصفلا اذه عاونأ نم سماخلا عونلا

 م م وو ملا ا ا م .مصخلا ىلع ةرهاظملا

 0 لدجلا يف ةلمعتسم لاثمأو مكحو اياصو يف عباسلا لصفلا

0 



 29 باتكلا سرهف 8 9

 بيذهتلا ىلع بيترتلا نم لددجلا يف بجي ام نايب يف عبار باب
 ا ]ااا بيرقتلاو

 مل ا ةلْمُجلا ىلع عرشلاو لقعلا يف ةلدألا بتارم نايب يف لوألا لصفلا

 الإ ملعي ال امع لقعلاب ملعي ام ليصفت يف بابلا اذه نم يناثلا لصفلا

 7 بل لا خم هال هوب عاما منول دا جلال عتاسم دلو وابل قالا قا يطمن عرشلاب

 0 1 1 ا لقعلا ةهج نم ملعي ام

 00 ]ا عرشلا ةهج نم ملعي ام

 ا اهبتارمو لقعلا ةلدأ ليصفت يف بابلا اذه نم ثلاثلا لصفلا

 ل عاونأ ةينامث ةيلقعلا مولعلا

 سلا أم ةيرظتلا مولعلاو ةيسحلا مولعلا ةبتر يف فالخلا

 ا و خاخلا اسال اشم ةلدألاو لوصألا بيترت هجو

 ار ولف اهبتارمو ةيعرشلا ةلدألا عاونأ يف بابلا اذه نم عبارلا لصفلا

 0 ةلدألل رخآ بيترت

 ما ل ألوم وباسل وقاد وس مام ريخأ توت

 جَجُحلاو ةيلقعلا ةلدألا نم لدجلا يف لمعتسي ام نايب يف سماخ باب
 م ا يم و و ملا ع ا نسم او قاطو ور م نورت قلو ةيعرشلا

 1 ا ةيسحلا مولعلا قرط يف لوألا لصفلا

 ا اهيلع ّدرلاو ةيئاطسْفوّسلا لاوقأ

 ا وجا يس جسم يقام لقا نييمهاربلا ىلع درلا
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 5-0 باتكلا سرهف 0 0

 ةحفصلا عوضوملا

 ام ولا ا هام و اح اع مولعلا قرط نم اقيرط ربخلا تابثإ يف يناثلا لصفلا

 اني يم ا 1 ناسا واسال كوس ع وقس فين اح بم ربخلا عاونأ ميسقت

 1 / ا م ل اا ومال والو لوطا ني بأ و اهو ودا جاو كح طق ربخلل رخآ ميسقت

 5071 ٠. ةيسايقلا مولعلا يف ةماعلا لوصألا نايب يف بابلا اذه نم ثلاثلا لصفلا

 ىلع ٌيسايق ملع لكل ةصاخلا لوصألا نايب يف بابلا اذه نم عبارلا لصفلا

 ا ور ا فج ا صوصخلا

 مولعلا يف ةلمعتسملا ةلدألا ليصفت يف بابلا اذه نم سماخلا لصفلا

 0 ااا ااا ا ةيلقعلا

 00 00000ب ةرورضلا ةهج نم ةجحلا عاونأ

 1 مف لالدتسالاو رظَنلا ةهج نم ةجحلا عاونأ
 هقفلا يف ةلمعتسملا ةلدألا ليصفت يف بابلا اذه نم سداسلا لصفلا

 ا ]1 ]10 هلوصاو

 ا ماكحألا ىلع نآرقلا ةلالد هوجو

 ا ب م ماكحألا ىلع ةنسلا لئالد هوجو

 ل م يعرشلا مكحلا ىلع ةلالدلا يف عامجإلا هوجو

 0 اك سوح و ا ماكحألا ىلع سايقلا لئالد هوجو

 لوصألا يف ةلدألا نم هيف اوفلتخا ام نايب يف بابلا اذه نم عباسلا لصفلا

 ا ول وما ا اا ا وطول لو من امو وللا جو اوأوا ولاا وتل تاج عورفلاو

 ا سما بئاغلا ىلع دهاشلاب لالدتسالا يف فاللخلا

 اق صوصنلا نم رهاظلاب ماكحألا ىلع لالدتسالا يف فالخلا
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 5 باتكلا سرهف ِ 9

 ا لدجلا يف ةرئادلا ءامسألاو ةلدألا دودح نايب سداس باب

 0000 اهطورشو ةقيقحلاو دحلا ىنعم نايب يف لوألا لصفلا

 اا 0000005 دحلا فيرعت

 اا ]1 1 ةقيقحلا

 ا ا اود اك اق جرا وقل جل موا ب دحلا طورش

 0000 0 7 نوملكتملا اهلمعتسا دودح ركذ يف يناثلا لصفلا

 نما خا ل ا م لا ل و اس م "ءيشلا" دح ىف لوقلا

 ا ةرجوملا يف: كوفلا

 ااا 1 1 1 1 مودعملا يف لوقلا

 10101001010101 1 1 1ز 1111 لاحملا يف لوقلا

 0 10101100 ثّدخملا يف لوقلا

 لااا 0 ميدقلا يف لوقلا

 ا ور وا هاتفا 1 ةمجح سدت ول رهوجلا يف لوقلا

 ا ا و سلا هيا نو ااا وا ا نأ ام مسجلا يف لوقلا

 ا 01 ضرعلا يف لوقلا

 ا ا او لا اراب هباولااول احتل و مج فيلأتلا

 و وا نوكسلاو ةكرحلا يف لوقلا

 ا طن ل اا سا راسا نبا سا اسم ملعلا يف لوقلا

 رم اسم اك طولا اقل مسلوب يس 1 وم ةردقلا

 د ايا ا و ةعاطتسالا

 اا 010100101010201 ةايحلا



 ةحفصلا عوضوملا

 لا مسا او ا مل كو موا را امن ل رت انو اي اتا ةيؤرلا

 ا م مسالا

 دنا لا دال م ووو وج قمل ل عقلا لام ةفصلاو فصولا

 ا ا ]1 1 ]1 ] ] اا ااا ايا نيريغلا

 مما وم ا اس ف تنم منقط را قوم موش ا ناسا نيلثملا

 ا ا 1 1 اا ا نيدضلا

 0 ااا 0005050502011 1 د بدرب برب عونلاو سنجلا

 امو اما لما ا راما ول جوانا ماو اال جد دحاولا

 ا م خا تاما و اا اق اا كنا نو حبل عم ددعلا

 لل ل و ماو و ديخمأل الل ناسنالا دح

 ياو ماو رو داو م" فن هوو اره تاو و واو او جلو لدتسملاو لولدملاو ليلدلا لح

 م قا كاجو مطل عرفلاو لصألاو سايقلا

 0 ولولا و هللا تنم



 0 باتكلا سرهف
0 11073311 

 ةحفصلا 020202000000 عوضوملا
 سا لدجلا يف اهلامعتسا ةيفيكو ةلدألا طورش نايب يف عباس باب

 لالدتسالا ةيفيكو ةّيلقعلا ةلدألا طورش نايب يف بابلا اذه نم لوألا لصفلا

 ا وسم لو املا واود لا تلف او ورقم عكر تف وسخا »موكل وق حطم اهب

 هي ا هلولدم ةفرعم ىلإ هب لصوتلا ناكمإ ليلدلا طرش نم

 هذض داسف ىلع اليلد ٌنوكي نأ ءيش ةحص ىلع ليلدلا طرش نم له

 00 ااا 08

 ا ماو ءافخلاو ءالجلا يف اهيواست ةلدألا طرش نم له

 ما ام ةهيدبلا وأ سحلاب هكاردإ ليلدلا طرش نم له

 0000 هلولدم ىلع هب لالدتسالا لاح هّزاقب ليلدلا طرش نم له
 1 ولاول او حج هئيفيكو بئاغلا ىلع دهاشلاب لالدتسالا طرش

 ةيفيكو يلقعلا سايقلا طورش نايب يف بابلا اذه نم يناثلا لصفلا

 ا ل ا ل ا و هب لالدتسالا

 ا 0 سايقلا ىنعم

 ااا 121 نيمسق مسقني سايقلا

 لالدتسالا ةيفيكو ةيلقعلا للعلا طورش نايب ىف بابلا اذه نم ثلاثلا لصفلا

 ل ل و وملاك نسر ا وسلا اهب

 لالدتسالاو ملعلل بجوملا رتاوتلا طورش يف بابلا اذه نم عبارلا لصفلا

 و واوا و نما ا ل يا حا ا م سو راد هللا سا ماسالا هب

 مها/ ....اهب لالدتسالاو داحآلا رابخأ طورش ىف بابلا اذه نم سماخلا لصفلا

 نام 00 هب لدتس يذلا عامجولا طورش ىف بابلا اذه نم سداسلا لصفلا
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 ةحفصلا عوضوملا

 لدتسي يتلا صوُصنلاو رهاوظلا طوُرش ٍنايب يف بابلا اذه نم عباسلا لصفلا
 و ول ا خلل ل هامل حمل م ع ا هب

 ينال زاجملاو ةقيقحلا نيب ةلالدلا يف عمجلا زوجي له

 لالدتسالا ةيفيكو لاعفألا لاوحأو تامومعلا طرش نايب يف نماثلا لصفلا

 رم ل مم ا ااا ف واو وا ل وقم ودول وتو و اوال وو والاول او وابا نامل اهب

 ا مومعلا بارضأو مومعلاب لالدتسالا ةيفيك

 ا هك يبنلا لاعفأب لالدتسالا

 هن ا وعمل للا مطل طا ا ا ا لعفلاو لوقلا ضراعت

 ؟ا/* . هاوحفو باطخلا يناعم يف لوقعملاب لالدتسالا نايب يف هنم عساتلا لصفلا

 مما اهماكحأ ىلع يناعملا فورحب لالدتسالا ةيفيك يف هنم رشاعلا لصفلا

 ا م ل ا رو سمول لن اطبخ ماوج م :واولا فرح

 ااا 0 0 0 0 0 0 0 0 00006 :ءافلا فرح

 ا هر ل للطب 7 هاب لل ا ا و و ا :ةدئازلا ءابلا فرح

 ااا 0000151 : مأ فرح

 ا 00 :وأ فرح

 ا 0000001 ؛ام فرح

 0 1 1 1 000001011ذد1دذد21ذ21-21د :ال فرح

 ا ااا710أ1000000#171#71#1 :الولو ول فرح

 ل 0051015157 :لب فرح

 ا ]  ] ] ] ] ]ز]ز ]1 :ٌنِم فرح

 نسبا ا ا :ىلإ فرح



 9 باتكلا سرهف ٍع 9

 ةحفصلا

 1 ل واس طوب ا

 0 ع :مث فرح ل ل يي 1

 ل دلا يف هلامعتسا هوجو 0 ءايل 0 5

 نيفلكملا نم قلطملا رمألا يف لخدي نم يف
 5300 روكذلا ظفلب باطخلا ىف

 ل يهنلا ةغيص يف مهفالتخا

 ةيعرشلا للعلاب لالدتسالا نايب ىف رشع ثلاثلا لصفلا

 5 ون | سف ةيفيكو « امهعا 1



 ةحفصلا عوضوملا
 ا ا ا ف و وا اا إل و ايش ةلعلا يف طرشلا

 0 تاميسقتلاو لالدتسالا طورش يف رشع عبارلا لصفلا

 صيصخت ىلع لالدتسالا ةيفيك يف بابلا اذه نم رشع سماخلا لصفلا

 1 ل را وا ا ملا واوا ١ ةامواجل هدانا 1 طاوا اعابا جاما اهخسنو رهاوظلا

 1 ل خا أ م مومعلا صيصخت فك فاالتخالاو قافتالا

 1 ا و ل وخلا هطرشو ءانثتسالاب ماعلا صيصخت

 علا تالا واو ولا كابا لا استلم هسنج ريغ نم ءيشلا ءانثتسأ

 0 ااا لمج بيقع ءانفتسالا

 ا ويقال حل اخو و نيتلمج دعب ءانثتسالا

 فر ا قلطملا دييقت يف مهفالتخا

 ل ةنسلاب هصيصختو باتكلاب باتكلا صيصخت

 ا لا هاوس سووا قو اف جيا وا سايقلاب نآرقلا صيصخت

 ا ةنسلا نم وأ باتكلا نم ماعلاو صاخلا ضراعت

 1 الا لاوس ا وال كم لَك يبنلا لعفب مومعلا ضراعت

 217 9 ل و ل واو هيوار لوقب ربخلا صيصخت

 ا رو م را نوم وظل هيلع لالدتسالا طورشو خسدلا يف

 ا ا هدحبو لاؤسلا ىنعم نايب يف لوألا لصفلا

 1 ب ادلب هظافلأو لاؤسلا تاودأ نايب يف بابلا اذه نم يناثلا لصفلا

 200000 هعاونأو لاؤسلا ماسقأ نايب يف بابلا اذه نم ثلاثلا لصفلا

 ىلع بهذملا نع لاؤسلا ةيفيك نايب يف بابلا اذه نم عبارلا لصفلا

 1 ل ل طب ا ان يلا نقاط كرم ليصفتلا



 9 باتكلا سرهف ع

 000000 ةلالدلا نع لاؤسلا ةيفيك نايب يف بابلا اذه نم سماخلا لصفلا

 6 811 ا ا ا تايلقعلا ف ةلالدلا نع لاؤسلا

 م جل سب ا تايلقنلا يف ةلالدلا نع لاؤسلا

 0000 زد ةزة ةلالدلا هجوب ةبلاطملا ةيفيك يف سداسلا لصفلا

 الو لاؤس ميدقت ريغ نم مازلإلا ةيفيك نايب يف بابلا اذه نم عباسلا لصفلا
 ا 0 0 هلبق لالدتسا

 000 0 0000 00 ةيلقعلا لئاسملا يف مازلإلا هوجو

 0 ااا هقفلا لئاسم يف مازلإلا هوجو

 #2 ل "مل"ب لئاسلا ةبلاطم هب عطقني ام يف بابلا اذه نم نماثلا لصفلا

 ا نما لما ا دس بوتس تاعفادملاو ةبوجألا هوجو نايب عسات باب

 ا هتقيقحو هّدحو باوجلا ىنعم نايب يف بابلا اذه نم لوألا لصفلا

 0000 ا 0 0 باوجلل لاؤسلا ةقباطم يف يناثلا لصفلا

 00 0 رجحلا لاؤس

 4 .٠ باوجلاو لاؤسلا يف ةربتعم طورش نايب يف بابلا اذه نم ثلاثلا لصفلا

 597” ٠.٠ هلثمب مازلإلاو لالدتسالا نع لاصفنالا ىف بابلا اذه نم عبارلا لصفلا

 لوقلاب رهاظ مازلإ نع لاصفنالا يف بابلا اذه لوصف نم سماخلا لصفلا

 200 لا ا ورا وب رو لا و لقال هيفا ل عا تان بولا ارا ل وأ و ا هبجومب

 لوقلاب ةلعب مازلإ نع لاصفنالا نايب يف بابلا اذه نم سداسلا لصفلا

 418/14 1 يللا أوو لا و مف نا أ وأ ايو اسال وماطاو خجرو اح حمام اهبجومب

 وأ بجوت اهنأب وأ اهلثمب ةدساف ىوعد نع لاصفنالا يف عباسلا لصفلا

 مايل دج تا موا هوت دوا ا و ناو اهلاثم ريغ يف اهلثم زيجت



 49 باتكلا سرهف 8 9

 ةحفصلا عوضوملا

 6156 ا ا و لل مازلإلا ميوقتب لاصفنالا يف بابلا اذه نم نماغلا لصفلا

 ةراد  ا مازلإلاو لاؤسلا طاقسإ ىف بايلا اذه نم مساتلا لصفلا

 0١7 ضورفملا ليلدلاو ضوقنملا لوقلا ىلع ضوقنلا هوجو نايب رشاع باب
 مأ ضوقنملا ليلدلا داسف ىلع لدي له ضقنلا مكح نايب يف لوألا لصفلا

 اا اا 0000001 اا ا اي

 07١ ... تاضقانملا عاونأو «ضوقنلا ماسقأ نايب يف بابلا اذه نم يناثلا لصفلا

 ها و مل ليصفتلاب ةلمجلا ضقن :لوألا مسقلا

 ما هسفن يف لوقلا ضقانت : يناثلا مسقلا

 كشر لصأ لاطبإ ىلإ لوقلا ىدؤي نأ :ثلاثلا مسقلا

 هاو اسلم لصألا مكح فالخ عرفلا مكح :عبارلا مسقلا

 053 كا اا اا بجوم ريغب نيريظنلا نيب ةقرفتلا :سماخلا مسقلا

 أ ا ا لوقلا يف ىوتفلا فالخ لمعلا :سداسلا مسقلا

 0 وسال هلصأ هيضتقي ال امب لوقلا :عباسلا مسقلا

 01 و ل لا هلوق يفنت ةلعب قلعتلا :نماثلا مسقلا

 00 يفن الو تابثإ ريغب عضوم يف ةلعلا دوجو :عساتلا مسقلا

 0 وما وا وتم ةلالدلاو ةلعلا ضقن :رشاعلا مسقلا

 ةنالا نواح ع للعلا نود لالدتسالا ضوقن يف بابلا اذه نم ثلاثلا لصفلا

 ل ةيعرشلاو ةيلقعلا للعلا ضوقن يف بابلا اذه نم عبارلا لصفلا

 نا اعم سكعلاو درطلا ىلع ضقنلا يف بابلا اذه نم سماخلا لصفلا

 015 ... درطلا نود سكعلا ىلع ضقنلا نايب يف بابلا اذه نم سداسلا لصفلا
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 429 باتكلا سرهف ِ 9

 ةحفصلا عوضوملا

 باوجلا يف عرفلاو لصألا نيب ةيوستلا يف بابلا اذه نم عباسلا لصفلا

 ا 0001010011 ضقنلا نع

 0 ب اا تق اس ضقنلا نم ىوقأ نوكي ام نايب يف نماثلا لصفلا

 نكي مل نإو ضقنلا ىرجم يرجي ام نايب يف بابلا اذه نم عساتلا لصفلا
 8:6 82 2111 6 ل اواو لو ا مل ف طل مف و او الل ودا يعن ا ملا حس هو يسوم هظفل ىلع

 م ةلعلا فاصوأ يف ةبكرم ضوقن يف هنم رشاعلا لصفلا

 51 0 و ا جا ةدسافلا قورفلا ضقن يف رشع يداحلا لصفلا

 هاو را ا كس واوا دسافلا حيجرتلا ضقن يف هنم رشع يناثلا لصفلا

 ةماعلا ةدسافلا ضوقنلا نايب يف هنم رشع ثلاثلا لصفلا

 نيبو اهئيب قرفلاو اهدحو ةضراعملا هوجو نايب رشع يداح باب

 هاما ا تل ا ارا وش وو اوما و وسو من ان ول حام او ا ةضقانملا

 نيبو اهنيب قرفلاو ةضراعملا ىنعم نايب يف بابلا اذه نم لوألا لصفلا

 هل ةضقانملا

 احيحص الاؤسو امازلإ ةضراعملا نوك نايب يف بابلا اذه نم يناثلا لصفلا

 3: ماك وا لح حا صا ماا احيحص االاؤسو امازلإ ةضقانملا تابثإ يفو

 ا ا ةضراعملا ماسقأ يف بابلا اذه نم ثلاثلا لصفلا

 6 يو ىوعدلاب ىوعدلا ةضراعم

 0 0 00195 لالدتسالاب لالدتسالا ةضراعم

 0 ل ل ا ا نس كن مواسم قاس ةضراعملل رخآ ميسقت

 هذال لاؤسلاو ةلأسملا طاقسإل ةضراعملا يف بابلا اذه نم عبارلا لصفلا
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 49 باتكلا سرهف 8 2

 ةحفصلا عوضوملا

 0 ةجحلا ةماقإل ةضراعملا نايب يف بابلا اذه نم سماخلا لصفلاو

 مايا ا ل قم سنو ةريغملا ةضراعملا يف بابلا اذه نم سداسلا لصفلا

 هاا تت شما مادا فلا م م أ دا ا ناصقنلاب ةضراعملا

 ةااك وسم ةكفسالا ةياود اا وابا و نتا ةدئازلا ةضراعملا

 ااا تلقلاب ةضراعملا

 هايل ا وسلا للا م عب فيولا ا ا ةضراعملا يف لادبإلا

 0 اهعضوم نع ةلوقنملا ةضراعملا

 ها ب ةرورضلاب ةمزاللا ةضراعملا يف بابلا اذه نم عباسلا لصفلا

 0م م بغعشو ةهْبش ىلع ةضراعملا يف بابلا اذه نم نماثلا لصفلا

 ةمإلا ل0606 لن ة لن ةرءلبف ضقنلاب ةضراعملا يف بابلا اذه نم عساتلا لصفلا

 0000000 ريظنلاو لثملاب ةضراعملا يف بابلا اذه نم رشاعلا لصفلا

 5947 ...٠ يلكلاو يئزجلا ىلع ةضراعملا يف بابلا اذه نم رشع يداحلا لصفلا

 ا موا لا و اي نما ءزجلاب لكلا ةضراعم

 هع فيلل عا مف لم ناسا سلا ناتو خمول لكلاب ءزجلا ةضراعم

 وعم ةلعو لصأ ىلع ةضراعملا يف بابلا اذه نم رشع يناثلا لصفلا

 ال امب همصخل مصخلا ةضراعم يف بابلا اذه نم رشع ثلاثلا لصفلا

 06 لا ل ا ا نانو تعول هب نالوقي

 <01 .... ةلعلا صيصخت ىأر نم ةضراعم يف بابلا اذه نم رشع عبارلا لصفلا

 دس رسم نيصنلا نيب ةضراعملا يف بابلا اذه نم رشع سماخلا لصفلا

 الا ف وياما ام عمجلا ناكمإ ريغ نم ضراعتلا
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 ةلمجلا ىلع اهتلدأل ةّيردَقلا لوصأ ةافانم ىف بابلا اذه نم لوألا لصفلا

 111 1 هرم هادم سس ساما نيس ةاكنإ مي ضراسلا"
 ا ةنسلاب ةيآلا ةلباقم يف

 و ةيلعفلا ةنسلاو ةيآلا ةلباقم يف

 ا ا ةئسلاب ةئسلا ةضراعم يف بابلا اذه نم رشع سداسلا لصفلا

 نب ضيفتسم وأ داحآو رتاوتم نيب ةضراعملا

 ا ا تاتش هل ناك اذإ قيربكلا نيب ضرامتلا

 00 010101 توكسلاب لوقلا ةضراعم

 باتكلا نم نيصنلا نيب ةضراعملا يف بابلا اذه نم رشع عباسلا لصفلا

 ب وسامااطسجو خه فلسلا لاوقأو عامجإلا نيبو ةئسلاو

 نس سايقلاو صنلا نيب ةضراعملا يف بابلا اذه نم رشع.نماثلا لصفلا

 00 سايقلاب سايقلا ةضراعم يف بابلا اذه نم رشع عساتلا لصفلا

 ا لف أ ةيلقعلا مولعلا يف سايقلاب ةضراعملا

 دا ا تايعرشلا يف سايقلاب ةضراعملا

 ةلعلاب ةلعلا ةضراعم يف ةضراعملا باب وهو بابلا اذه نم نورشعلا لصفلا

 ل وا وسو لاخلا ياما نهار نوم جك هيلع سيقملا لصالا ىف

 تاضراعملا هوجو نايب يف تاضراعملا باب نم نورشعلاو يداحلا لصفلا

 ا ةدسافلا

 وا ا وكم ةلالدلاو بهذملا نيب ةقفاوملا بوجو رشع يناث باب



 عوضوملا

 5-0 باتكلا سرهف 6 و6

 ا ةلدألاو لوصألا نيب ةافانملا هوجو :ءاطع نب لصاو

 0 ةلدألاو لوصألا نيب ةافانملا هوجو :ليذهلا وبأ

 0 ةلالدلاو بهذملا نيب ةضقانملا هوجو :ماظنلا

 ل يراوسألا دنع ةلالدلاو لوصألا نيب ةضقانملا هوجو

 0 رشب نب رفعج دنع ةلالدلل لوصألا ةافانم

 الا داسفلاو ةحصلا ىف ىوعدلاب ىوعدلا ةلباقم

 5 ةدئافلا مدعل وأ مازلإالل لئاسلا ىلع لاؤسلا بلق
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 9 باتكلا سرهف ع 9

 319/1 ...............0 بجعتلا قيرط ىلع لئاسلا ىلع لاؤسلا بلق 2020
 ا ا ا ا اهدادضأب بهاذملا ليصفت يف ىواعدلا بلق

 2000 هب لِدَجْدُملا ىلع لالدتسالا بلق يف بابلا اذه نم يناثلا لصفلا

 لالدتسالا يف لوؤسملاو لئاسلا كارتشا يف بابلا اذه نم ثلاثلا لصفلا

 ل كو ال وجا اا احا ل ا ل ورا م صنلاب

 وا نيهجو نم رهاظلا يف كارتشالا يف بابلا اذه نم عبارلا لصفلا

 200 اهساكعناو للعلاو يناعملا بلق يف بابلا اذه نم سماخلا لصفلا

 ركذ يف سكعلاو بلقلا باب نم سماخلا لصفلا لوصف نم لوألا لصفلا

 ا تبا ارمادا سناب دسم راع مك الباس دم هعاونأو هماسقأ

 +44 .. ةلهلا يف كارتشالاو بلقلا نايب يف سماخلا لصفلا لوصف نم يناثلا لصفلا

 4٠+ حيحصلا بلقلا نايبو للعلا بلق يف سماخلا لصفلا لوصف نم ثلاثلا لصفلا

 "#50 .. دسافلا بلقلا هوجو نايب بلقلا يف سماخلا لصفلا لوصف نم عبارلا لصفلا

 000 لدجلا يف ةلمعتسملا قورفلا هوجو نايب رشع عبار باب

 0000 اهتلاحتسا لقعلاب مّلعُي يتلا قورفلا نايب يف لوألا لصفلا

 هان خطا اسوا خل ماا ام تايلقعلا يف ةدسافلا قورفلا

 اسس تايعرشلا يف ةدسافلا قورفلا

 نم لوق لاطبإو اهنم دب ال يتلا قورفلا نايب يف بابلا اذه نم يناثلا لصفلا
 1 امهنيب قرفلا بجي ام نيب عمج

 ا تايلقعلا يف :دسافلا عمجلا نم لوألا عونلا

 0 ا تايعرشلا يف :دسافلا عمجلا نم يناثلا عونلا
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 9 باتكلا سرهف 0

 ةحفصلا عوضوملا

 7١١  اهتّيفيك يف اوفلتخاو اهيلع اوعمجأ قورف يف بابلا اذه نم ثلاثلا لصفلا

 نيناوق ىلع ةرمتسم ةحيحص قورف نايب يف بابلا اذه نم عبارلا لصفلا

 اا ا ار م م وم سوس وياك لولو سا اوس تامل كا وو تم لدجلا

 0 وم ةدسافلا قورفلا هوجو نايب يف بابلا اذه نم سماخلا لصفلا

 دن يعن اهماسقأو تاحيجرتلا هوجو نايب رشع سماخ باب

 ا عل ووك داهتجالا يف ةَبّوصملا ينْعَي ال حيجرتلا نأ يف :ةمدقم

 تاّيلقعلا يف بهذملا ىلع بهذملا حيجرت يف بابلا اذه نم لوألا لصفلا

 ا وس و مل ص طفوا ملا دو هو عنو لل لاو او طنا قلاش ةلمجلا ىلع

 اي ا مم ا وام وراك اضعب مهضعب ضفاورلا ريفكت

 00000 ا 000000- اضعب مهضعب جراوخلا ريفكت

 0 اضعب مهضعب ةيردقلا ريفكت

 يابس ل لا اضعب مهضعب ةيراجنلا ريفكت

 الأ اا ماا ريفكتلا نع ةيِتاَفَصلا عانتما

 ايا ديو هو سلا ع دم نول ين تكبر ليوأتلا يف ةيتافصلا فالخ

 يف بهذملا ىلع بهذملا حيجرت يف بابلا اذه نم يناثلا لصفلا

 0 و اواو ما ا وخل ل ل ل حما ولا ةلمجلا ىلع تايعرشلا

 باب يف رخآلا ىلع نيرهاظلا دحأ حيجرت يف بابلا اذه نم ثلاثلا لصفلا

 يا ووسام هرزملا تس اجأ اتا رخاالاب امهدحأ خسن

 0 ا ا ]0000 نيتنس نيب ضراعتلا

 00000 ثيدحو ةيآ نيب ضراعتلا



 499 باتكلا سرهف 6 9

 ةحفصلا عوضوملا

 ةهج نم رخآلا ىلع نيرهاظلا دحأ حيجرت يف بابلا اذه نم عبارلا لصفلا
 0 ااا 1 ااا ا اا بيترتلاو ءانبلا

 نم رخآلا ىلع نيلالدتسالا دحأ حيجرت يف :بابلا اذه نم سماخلا لصفلا

 0 اا 0 ءانبلا ةهج ريغ

 يف للعلا ىلع للعلا حيجرت هوجو نايب يف بابلا اذه نم سداسلا لصفلا
 ان ا مالم ملا اساسا و أ سس جنو سنا جا سمت سقلر ةلمجلا

 ...٠ /٠75 اهبتارمب للعلا ىلع للعلا حيجرت نايب يف بابلا اذه نم عباسلا لصفلا

 لوصألاو نئارقلاب للعلا حيجرت نايب يف بابلا اذه نم نماثلا لصفلا

 0 1#1آ]7017319090#3171#1 0 0 0 0 فاصوألاو

 هجولا ىلع لالدتسالا يهجو دحأ حيجرت يف بابلا اذه نم عساتلا لصفلا

 0 00100101011 ةدحاو ةلالد نم رخآلا

 هن ضعب ىلع قورفلا ضعب حيجرت يف بابلا اذه نم رشاعلا لصفلا

 ا وفا ما طفلا ا لا ووطن را هاف حما تايعرشلا ىف هتلثمأ

 اا ا تايلقعلا ىف هتلئمأ

 ليلدلاو لاؤسلاو باوجلا نم تالاقتنالا مكح نايب ريشع سداس باب

 01 1 لالدتسالاو

 اهريغ ىلإ ةلأسم نم بيجملا لاقتنا يف بابلا اذه لوصف نم لوألا لصفلا

 0 ا اهيلع ءانبلاب

 نم لصأ ىلع هتلالد بيجملا ءانب يف بابلا اذه لوصف نم يناثلا لصفلا

 اا عمن ل و ا ا دب د سوا و اول اخ وا جن م يفاوومكو هلوصأ



 5-0 باتكلا سرهف ©

 ةحفصلا عوضوملا

 ىلع فالخ ءانبو هيف فلتخملاب لالدتسالا ىف بابلا اذه نم ثلاثلا لصفلا

 ل كيسا دما أ هما فما وسلا طعن نسلم وم ضيقن يفرط ىف فاللخ

 ال لاؤس ىلإ لاؤس نم لئاسلا لاقتنا يف بابلا اذه نم عبارلا لصفلا

 6-00 لوؤسملا ةّلع ىلع ةلئسألل ةتسلا بتارملا

 حيجرت نمو قرف ىلإ قرف نم لاقتنالا يف بابلا اذه نم سماخلا لصفلا
 ا و وحو اخ طرا رطل ومولانا حيجرت ىلإ

 0 0 رظْنلا يف عاطقنالا هوجو نايب رشع عباس باب

 0 ااا 1 ةرظانملا يف عاطقنالا موهفم

 1/7411 ا ل ور وقام حظ وح ةرظانملا يف عاطقنالا هوجو

 6 وو ل ولا ق1 ملا هك سلا و خطك عاطقنالا تامالع

 ا ؟ عاطقنا باوجلا نع توكسلا له

 1000000 0 ب اهنم راتخملاو عاطقنالا هوجو ماسقأ

 وأ تارورضلا دحج وأ ةرباكملاب عاطقنالا هجو نايب يف لوألا لصفلا

 0000 ااا 0 0 0 ب عامجإلا وأ صوصنلا

 انة ل بع أ ع مما هميلست قبس امب ميلستلا نع عوجرلاب ةرباكملا

 بوكا ضاق فتم لات وو ةق مال بهذملا راكنإب ةرباكملا

 ل وم بلا لاو تا اب تارورضلا دحجب ةرباكملا

 0 1 عامجولا وأ صخنلا راكنإب ةرباكملا

 ا ب لوقعم ريغ بهذم ركذب ةرباكملا

 م١٠ . ةلالدلا هجو ةنابإ نع زجعلاب عاطقنالا نايب ىف بابلا اذه نم ىناثلا لصفلا
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 99 باتكلا سرهف ©

 ةحفصلا عوضوملا

 يف ةلعلا ءارجإ كرتب عاطقنالا هجو نايب يف بابلا اذه نم ثلاثلا لصفلا

 م ةضقانملا هوجوب عاطقنالا هجو نايب يف بابلا اذه نم عبارلا لصفلا

 م وتو وسل لاقتنالاب عاطقنالا هجو نايب يف بابلا اذه سماخلا لصفلا

 ةضراعملا نع لاصفنالا نع زجعلاب عاطقنالا يف بابلا اذه سداسلا لصفلا

 نيملكتُملا لدج بادآ نيب قّرفلا هوجو نايب يف رسشع نماث باب

 414 200000000006000 00مم مامي مبب هيف قِطْنَملا لهأ موسر نيبو ءاهقفلاو

 1 عسا ةفسلفلا لهأو مالكلا لهأ نيب فالخلا هجوأ ليصفت نايب

 نم مهيفلاخم ىلع قِطْنَملا لهأ هباع ام نأش يف بابلا اذه نم لوألا لصفلا

 لا وا حسا هاما نداسال هزلدفا لدجلا يف مهظافلأ

 1 و ا ا ا سيلاطاطسيرأ لدج دقن

 دودحلا يف انطورش نم هوركنأ ام نايب يف بابلا اذه نم :يناثلا لصفلا

 م10 ... مهنايدأ دسفأ نم لدج اوباع اهلجأل يتلا مهنايدأ ركذ يف ثلاثلا لصفلا



 ةحفصلا عوضوملا

 00 ا ةماعلا سراهفلا

 ا ا اجا روس ياا يقحلا ةينآرقلا تايآلا سرهف

 را و وا وع طماع امال اقوا ا راثآلاو ثيداحألا سرهف

 76110 1 1و ا ام لاقل ول 6و الا هاب رع اللا ا حمل ول ل ووو للا و خحمما» مالعألا سرهف

 000 قرفلاو فئاوطلا سرهف

 0 (تايلقعلاو تايعرشلا) ةلثمألا سرهف

 1 ا و ا م و وت نما جتا شوك ةيرعشلا تايبالا سرهف

 00 ااا 10 0101011 د د د يبا باتكلا يف ةدراولا بتكلا سرهف

 ملالال 0000 زلة ء رز زر لل قرر قرارة مرة للف ةفرفب رداصملاو عجارملا سرهف

 كاملا 000 ا ا ا ا ا ا ا ا 000000 باتكلا سرهف

 كح



 بونص 00

 ا

 ؟ (رافسأ)» عورشم ةركف ام د

 ةبلط نم نيصتخملا ّمهت يتلا ؛ ةيعرشلا بتكلا ةعابطب ىنعُي عورشم :رافسأ

 يريخ عورشم وهف ؛ هنم بيرق وأ ةفلكتلا رعسب عابُت هتاعوبطم ّنأب زّيمتيو «ملعلا

 .(يحبر ريغ)

 ؟ (رافسأ» فادهأ ام #

 :اهنم ؛ ةيماس تاياغ قيقحتل فدهي عورشم :رافسأ

 «ةنسلا «نآرقلا) ةيعرشلا نونفلا عيمج يف ةققحملا ةيثارتلا بتكلا ةعابط -

 تاذ اميس ال ةداجلا ةيعرشلا ثوحبلا رشنو «(ةغللا «هلوصأو هقفلا «ةديقعلا

 هاروتكدلا) ةيملعلا لئاسرلا ءاقتناب ةيانعلاو زيكرتلا عم «يليصأتلا عباطلا

 نم عبطت مل يتلا ةرومغملا تافدصملا راهشإو «رشنت 00 (ريتسجاملاو
 نوكتل « ةيراجت حابرأ ريغ نم ةضفخم راعسأب ةعفانلا بتكلا ريفوت 8 « لبق

 .هيبلاط ىلع ملعلا ريسيتب هللا ىلإ ًابرقت ؛ نيملعتملا لوانتم يفو ةموعدم

 :(رافسأ) ليومت 6

 نأ هللا لأسن نيذلا « نينسحملا نم رشابملا ليومتلا :ىلع رافسأ ليومت زكتري

 لعجي نأو ؛مهتانسح نيزاوم يف ٍلام نم هنومدقي ام لعجيو «ءازجلا ريخ مهيزجي
 هلمع عطقنا مدآ نبا تام اذإ» :ِكَي هلوق يف ًالخاد المع مهنم لوذبملا لاملا اذه

 ملعلا رداصم نم ليصأ ردصم بتكلاو ؛(هب عفتني ٌملع وأ ... ثالث نم الإ

 . يعرشلا ملعلا نم مظعأ ٍةدابعب هللا دبع امو « فراعملا دفاور نم ميظع دفارو

 :(رافسأ) عم لصاوتلا

 :ةيلاتلا لصاوتلا لئاسو قيرط نع رافسأ عم لصاوتلا نكمي
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 رافسا عرورشم تارادصإ همئاق

 بهذم لثمألا دمحألا بهذملا ىلع هقفلا ىف برآملا لينل بلاطلا ةدمع - ١

 يتوهبلا سيردإ نب سنوي نب روصنم ةمالعلا :فيلأت « لبنح نب دمحم نب دمحأ مامإلا
 (ها١ 471/ :رشنلا ةنس . رساجلا رساج نب قلطم .د :قيقحت ٠١6١(« ت) يلبنحلا

 .مآ5٠

 ةمالعلا :فيلأت « حيقنتلاو عنقملا يف ام نيب عمجلا يف حيحصلا جهنملا - ؟

 :قيقحت 4٠١(« ت) ىلبنحلا يركسعلا هللا دبع نب دمحأ سابعلا ىبأ نيدلا باهش

 .م1015 ءها ؛اا/ :رشنلا ةنس . (ةيملع ةلاسر) ينيريمعلا دمحم نب ميركلا دبع .د

 ةمالعلا :فيلأت « ةيميت نبا مالسإلا خيشل ردقلا يف ةيئاتلا ةديصقلا حرش # ١

 صن قيقحت عم 2017١5 ت) يفوطلا يوقلادبع نب ناميلس عيبرلا يبأ نيدلا مجن

 ةنس .(ةيملع ةلاسر) بوقعي ىلع نب ناسحإلا رون دمحم .د :قيقحت « ةيئاتلا ةديصقلا

 .م5011/ ءها 54 :رشنلا

 :(ةروهشم ةيبهذم ةيلوصأ ةلأسم يهو) نيلوقلا ةلأسم يف ناتلاسر - ؛

 ىبأ نب دمحأ سابعلا ىبأ ةمالعلا :فيلأت « ىعفاشلا مامإلل نيلوقلا ةرصن -أ

 نسحملادبع نب ليمج .د .أ :قيقحت « (0*77 ت) صاقلا نباب فورعملا يربطلا دمحأ

 .(مكحم ثحب) فلخلا

 ىلازغلا دمحم نب دمحم دماح ىبأ ةمالعلا :فيلأت «نيلوقلا ةقيقح - ب

 :رشنلا ةئس .(مكحم ثحب) يرسودلا دمحم نب ملسم .د :قيقحت ,(ه٠.وهتر

 .م10١10 ها

 نيدلا يقت دهتجملا ظفاحلا :ءالمإ «ماكحألا ةدمع حرش ماكحألا ماكحإ  ه



 دمحأ «يدلاولا سنوي « هللا ةيآ نسح اَهُمِإ «يرمَعلا ليلخ نب ديجملا دبع :قيقحت
 .م1١71/ ه١ 478 :رشنلا ةنس .(ةيملع لئاسر) وفيح نمحرلا دبع

 نب دمحأ خيشلا فيلأت «تارصتخملا رصخأ ىلع تاغباسلا يشاوحلا - 5

 .م1/8١1 ه١ 179 :رشنلا ةنس « يميعقلا رصان

 ميهاربإ نب دمحأ نيدلا زع :فيلأت «لوصألا ملع ىلإ لوصولا ةغلب - ٠
 :رشنلا ةنس .نازوفلا يلع نب قراط نب دمحم :قيقحت ؛ (875ت) يلبنحلا ينانكلا

 .م8١1١1 ه4

 :قيقحت « (0٠0ت) يلازغلا دماح يبأ ةمالعلا :فيلأت «ذخآملا نيصحت -

 ةنس . (ةيملع لئاسر) رفسم يلع نب دمحم .د « يلجملا هللا دبع نب ديمحلا دبع .د

 .م1/8١1 ها "9 :رشنلا

 ةمالعلا :فيلأت « (ةيفنحلاو ةيعفاشلا نيب فالخلا يف) فلتخملا يف تكنلا

 ( يناعمسلا رفظملا يبأ نبا (4*01ت) يعفاشلا يناعمسلا ر ل دمحأ مساقلا يبأ

 ةنس . (ةيملع لئاسر) قتعملا دمحم نب هللا دبع . د « ينايرعلا نوع نب نسح . د :قيقحت
 .م18١1 ها 49 :رشنلا

 يبأ ةمالعلا :فيلأت « (دادحلا نبا عورفب روهشملا) تادلوملا لئاسملا - ٠

 :قيقحت 44"(2ت) يعفاشلا يرصملا ينانكلا دادحلا دمحأ نب دمحم ركب

 .م18١7 ؛ه١ 59 :رشنلا ةنس .(ةيملع ةلاسر) يقرادلا دمحم نب نمحرلا دبع .د

 نيدلا بحم :فيلأت «حلفم نبال عورفلا ىلع هللا رصن نبا يشاوح - ١
 ؛ديمح نب باهولا دبع .د :قيقحت ؛ (84 54 ت) يلبنحلا يرتستلا هللا رصن نب دمحأ

 ءها١ 415٠ :رشنلا ةنس .(ةيملع لئاسر) يرهشلا هللا فيض .د « ديمح نب نيسح .د

 .مل

 ةفرعم ىلإ يقترملا ةيافك :هيليو « ةيضرافلا ةموظنملا حرش ةيناردبلا - ١
 ىلبنحلا ىمودلا ناردب نب دمحأ نب رداقلا دبع :فيلأت «ىفرخلا ضفئارف



 . يقيتعلا نائدع نب روصنم .د :ةعجارم « دادحلا رباج حماس :قيقحت 2١:5 تر

 .م8١١1 ه١ 14٠ :رشنلا ةنس

 :فيلأت «(يناوريقلا ديز يبأ نبال ةنودملا رصتخم حرش) دهمملا - ٠

 ديجملا دبع .د ؛!قيقحت ,(:5؟ ت) يكلاملا يلع نب باهولا دبع ىضاقلا

 .م4١01١5 ها:٠44 :رشنلا ةنس .يدالخ

 ؛«(505ت) يزارلا رمع نب دمحم :فيلأت ,لوصحملا نم بختنملا - 1

 .مل89 هاآ5غ٠ :رشنلا ةنس . تايبعلا ناندع :قيقحت

 يزّرَبلا ىطساولا روصنم ىبأ نب هللا دبع :فيلأت ءلوصحملا ررغ - ٠١

 .م9١0١5(«ه4١ 54٠ :رشنلا ةنس .تايبعلا ناندع :قيقحت «("6017ت)

 يفاكلا دبع نب يلع نيدلا يقت :فيلأت «لامعلا اياده يف لاقملا لصف - ١

 :رشنلا ةنس .يزنعلا ضوع نب رونأ :قيقحت «(705 ت) يعفاشلا يكبسلا

 .م9١١5 ه5

 ىعفاشلا ناهرب نب ىلع نب دمحأ :فيلأت ( هقفلا لوصأ ىف طسوألا نبا طي

 .م2١10(9ه٠5414١ :رشنلا ةنس .تايبعلا دهف نب ناندع :قيقحت «(018 ت)

 :قيقحت 2٠١84 ت ىلينحلا دامعلا نبا :فيلأت «ىهنلا ىلوأ ةيغب - 6

 ءه١٠44١ :رشنلا ةنس .يعُمْللا دمحم داؤف ميرك «سْيَكّطلا دعس نب هللا دبع

 .م6

 يفنحلا يِرميَّصلا يلع نب نيسحلا يضاقلا :فيلأت «فالخلا لئاسم - 9

 .م9١0١1 ه١ 55٠ :رشنلا ةنس . فوميرك ولغوأ تركف دصقم :قيقحت « ( 45 ت)

 .م9١١1.ه5١ 5٠ :رشنلا ةنس . يراضخلا ناندع نب دعس :قيقحت « ىفارقلا



 مسر ىلع يلازغلا ىفصتسم ىلع ةقيلعت) لوصألا ملع يف لوصحملا - ١

 ناندع :قيقحت « (سداسلا نرقلا ءاهقف نم) يراوخلا دعس نب دمحم :فيلأت « (ءاهقفلا

 :فيلأت ءراصمألا ءاملع نيب فالخلا لئاسم ىف ةلدألا نويع - 2١

 ةنس .(ةيملع ةلاسر) يوارغم دمحأ .د : قيقحت « (7917 ت) يكلاملا راصقلا نبا

 .م9١0١5 ءها١5454١ : رشنلا

 نيدلا جات :فيلأت «لوصألا ملع يف لوصحملا باتك رصتخم

 يف لوسلا ةياغ :هيليو « 57/١( ت) يعفاشلا يلصوملا سنوي نب دمحم نب ميحرلا دبع

 ((4١0ت) يعفاشلا يجابلا دمحم نب ىلع نيدلا ءالع :فيلأت «لوصألا ملع

 .م9١١1 ه١ 5 5١ :رشنلا ةنس .دمحم جاح دواد ملعم نسح :قيقحت

 ايتفلاو ديلقتلاو داهتجالا  هقفلا لوصأ لئاسم ىف لقنلاب لالخإلا 9 4

 يلع نب قراط نب دمحم :فيلأت «ةيليلحت ةيئارقتسا ةسارد  حيجرتلاو ضراعتلاو

 «ه١54١ :رشنلا ةنس .(اهعبطب ةيصوتلا ىلع ةلصاح هاروتكد ةلاسر) نازوفلا
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